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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปน
ผูปกครองของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหม และ 
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ท่ีอยูในสามเณราลัยประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
  
ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูปกครองสามเณรอยูในชวงอายุ 41-50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ
เกี่ยวของกับสามเณรในฐานะเปนบิดา สถานภาพสมรส คือ อยูดวยกัน นับถือศาสนาคาทอลิก อยูใน
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  

2. สามเณรเขาบานเณรตั้งแตระดับ ม.1 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ ม.3 และอยูบานเณร 
มาเปนเวลา 3 ป  

3. บทบาทท่ัวไปของผูปกครองท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การสังเกตและควบคุมพฤติกรรม
ใหดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม รองลงมาคือ เร่ืองการใหความรักความอบอุน 
และสงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สวนบทบาทท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก การดูแล
ยามเจ็บไขไดปวย รองลงมาคือ เร่ืองการดูแลหาอาหาร เคร่ืองนุงหม  

4. บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การสงเสริมใหเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาและคอยตักเตือนเม่ือออกนอกลูนอกทาง สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ 
ไดแก การปลูกฝงใหเล่ือมใสในศาสนาประจําชาติ  

5. บทบาทดานการศึกษาท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สงใหไดเลาเรียนศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ รองลงมาคือสงเสริมใหใชความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สวนบทบาท 
ท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก สนับสนุนใหศึกษาในวิชาชีพที่ชอบเพ่ือเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพในอนาคต  

6. บทบาทดานสังคมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สอนใหมีมารยาทในสังคม รองลงมาคือ 
ใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนท่ียอมรับของสังคม สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก 
อบรมส่ังสอนเพ่ือปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมได  
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7. บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ) ท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สรางความภูมิใจกับ
สถานภาพของตนเองกับครอบครัวและการใหกําลังใจเพ่ือใหสามารถตอสูและมีกําลังใจในการ
ดํารงชีวิตในสังคมได สวนบทบาทท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพื่อให
เกิดความสัมพันธท่ีเหนียวแนนและปลูกฝงใหสามารถควบคุมตนเองได  
 
คําสําคัญ :   1)บทบาทผูปกครอง   

2) การอบรม    
3) บาทหลวง  
4) สามเณราลัยเล็ก   
5) คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

This research objective was to study the parent’s roles on priestly formation of Catholic 
Church in Thailand. The informants were 100 parents of seminarians in school year of 2009 for 
minor seminaries of Chantaburi Diocese, Chiangmai Diocese and Thare-Nongseng Archdiocese. 
The information collection tool was the questionnaire. The statistics for information analysis were 
the percentage, mean and standard deviation.      
  
The research results were found that 

1. The seminarian’s parents are 41-50 years old. Their educational levels are less than 
bachelor’s degree. They have related to the seminarian as his fathers. Their marriage statuses are 
complete. They are Catholic in Chantaburi Diocese.  

2. The seminarians entered to the seminaries since 1st Mathayom (7th Grade), now they 
are in 3rd Mathayom (9th Grade) and they have lived in seminaries for 3 years.  

3. Most of general roles practiced are the noticing and controlling the behaviors along 
path of justice, giving the love and warmth and promoting to spend useful time respectively. The 
roles neglected are the medical care, nutrition and clothing. 

4. Most of religious/discipline roles practiced are the promoting to intent religious rites 
and admonishing against immoral behaviors respectively. The role neglected is the fostering of 
adherence in the national religion.   

5. Most of educational roles practiced are the supporting to achieve the compulsory 
education and promoting the knowledge application for daily life respectively. The role neglected 
is promoting the preferred education for profession in the future.  

6. Most of social roles practiced are the instructing about the etiquettes, living and being 
acknowledged in society respectively. The role neglected is the training for reformation into 
society and surrounding.      

7. Most of spiritual training (emotion) roles practiced are the building the pride on self 
and family status, encouraging to fight and alive in society respectively. The roles are neglected 
the making the tight relationship and fostering the self-control ability.  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
ครอบครัวเปนหนวยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด แตสําคัญท่ีสุด เนื่องจากครอบครัวมีบทบาท 

ในการเล้ียงดูอบรมส่ังสอนและถายทอดคุณคา วัฒนธรรมใหแกสมาชิกในครอบครัว ถาเด็กไดรับ
การเ ล้ียงดูอยางเพียงพอ  เหมาะสมตามวัย  ผู เ ล้ียงดูใหความรัก  ความอบอุน  ความเขาใจ  
ความปลอดภัยและเสริมสรางสุขนิสัย เด็กก็จะเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ  
มีความม่ันใจ อารมณดี แทบจะกลาวไดวาผูใหญในปจจุบันเปนเชนไรลวนเปนผลจากการเล้ียงดู
อบรม  ส่ังสอนในวัยเด็กท้ังส้ิน ครอบครัวจึงเปนเบาหลอหลอมท่ีสําคัญท่ีสุดของทุกคน 

การอบรมท่ีสืบเนื่องจากครอบครัว คือ โรงเรียนหรือสถาบันการอบรมศึกษา นับไดวา 
เปนบานหลังท่ีสองของเด็กๆ เม่ือเด็กเติบโตข้ึนนอกจากการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวจําเปนตอง
ไดรับการอบรมศึกษาท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม  

ศาสนา ในฐานะเปนสถาบันสําคัญอยางหนึ่งของสังคม ยอมมีระบบการศึกษาอบรม  
เพ่ือเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาท่ีเผยแผหลักธรรมคําสอนในศาสนา จึงตอง 
มีระบบการศึกษาอบรม ภายใตประสบการณของแตละศาสนาท่ีเหมือนและตางกันไป 

คริสตศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญตอการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรสูการเปน 
ศาสนบริกรอยางตอเนื่อง  มีการจัดระบบและสถาบันการศึกษาอบรมสูการเปนศาสนบริกรอยาง
จริงจัง มีท้ังแนวทางที่เปนสากล ภายใตหนวยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการประยุกตใหเขากับ
ชุมชนทองถ่ิน  โดยเฉพาะการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง  ซ่ึงถือเปนศาสนบริกรสําคัญ
ในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ในภารกิจการปกครองดูแลชุมชน การประกอบพิธีกรรมและ 
การประกาศเผยแผคําสอน  (ไชโย  กิจสกุล, 2549: 12-13 อางในวุฒิชัย  อองนาวา, 2552) 
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การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  มีการจัดสถานท่ี
เฉพาะท่ี เ รียกวา  “สามเณราลัย” (Seminary)   สถานท่ี  เนื้อหา  วิ ธีการและผูใหการอบรม  
ตองมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณแหงยุคสมัย (เกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช อางถึง 
ในเชาวฤทธ์ิ  สาสาย, 2550: 3)  การอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทยมี 
สามระดับ ไดแก สามเณราลัยเล็ก   สามเณราลัยกลางและ สามเณราลัยใหญ    

สามเณราลัยเล็ก หมายถึง การศึกษาอบรมต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 รวมท้ังการอบรมพิเศษ 1 – 2 ปกอนเขาสามเณราลัยกลาง โดยมีจุดประสงคเพื่อรับ 
การฝกอบรมบมนิสัยใหเปนผูท่ีมีศรัทธาในพระเจาตามวุฒิภาวะของเขา พรอมท้ังคุณธรรมตางๆ 
อบรมใหเขามีระเบียบวินัย มีจิตใจเอ้ืออาทร เปนผูท่ีสามารถดําเนินชีวิตรวมกับคนอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข  สามเณราลัยกลาง  คือ การศึกษาอบรมท่ีตอเนื่องจากสามเณราลัยเล็ก  โดยใช 1 ป 
เพื่อการพัฒนาความเช่ือศรัทธา  การมีประสบการณชีวิตในรูปแบบตางๆ รวมทั้งการใชเวลา 
เพื่อไตรตรองพิจารณาชีวิตตนเองวาเหมาะสมกับการตอบรับจากพระเจาสูการเปนบาทหลวง 
หรือไม  (ไชโย กิจสกุล, 2549: 13 อางในวุฒิชัย  อองนาวา, 2552) และสามเณราลัยใหญเปนสถาบัน 
การศึกษาอบรมข้ันสุดทาย ใชเวลาอยางนอย 8 ป  เพื่อพัฒนาชีวิตดานวุฒิภาวะชีวิตภายในสติปญญา 
และงานอภิบาล เพื่อความพรอมสูการเปนบาทหลวงตอไป 

ดังนั้น การศึกษาอบรมสูการเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกไทย จึงมีลักษณะ
เปนกระบวนการท่ีสัมพันธและตอเนื่อง จากครอบครัว สูสามเณราลัยระดับตางๆ  สอดคลอง 
สภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ในเอกสาร Optatam  totius (1965: 3)   ใหแนวทางวาตองจัดการ
อบรมอยางเหมาะสมกับอายุ อุปนิสัยและข้ันพัฒนาตรงกับหลักจิตวิทยาอันดีและถูกตอง โดยมีผู 
ใหการอบรมคอยแนะนํา และบิดามารดาใหความรวมมือเปนอยางดี และอยาละเลยใหผูรับการ
อบรมมีโอกาสไดประสบการณในชีวิตมนุษยตามสมควร และใหเขามีความสัมพันธกับครอบครัว
ตามปกติ  ดังนั้น สาระสําคัญของการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง คือ การจัดการศึกษาอบรม
เพื่อใหผูรับการอบรมมีความพรอมในการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร  ภายใตการดูแล 
รับผิดชอบของผูเกี่ยวของต้ังแตระดับผูนําคริสตศาสนจักร  ผูใหการอบรม ผูรับการอบรม และบิดา
มารดา  บุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพลสําคัญตอการศึกษาอบรมดังกลาว 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการรับการอบรมสูการเปนบาทหลวง เปนการศึกษาอบรมแบบ
พิเศษ จึงจําเปนตองมีการศึกษาและทําความเขาใจบทบาทของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะบทบาทของ
ผูปกครองของผูรับการอบรม โดยเฉพาะการศึกษาอบรมในระดับสามเณราลัยเล็ก ท่ีผูใหการอบรม 
ผูรับการอบรมและผูปกครองตางมีบทบาทรวมกันในการศึกษาอบรมอันเปนพื้นฐานสําคัญ 
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ตอการศึกษาอบรมในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป ซ่ึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาและทําความเขาใจ 
ในทิศทางเดียวกัน   

งานวิจัยนี้ตองการศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง 
ในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ผลจากการวิจัยนี้จะทําใหผูมี 
สวนเกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ไดแก ผูใหการอบรม ผูปกครองและผูเตรียม
ตัวเปนบาทหลวงมีความเขาใจเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครองท่ีมีตอการอบรมผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.   เพื่อศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสน-

จักรคาทอลิกในประเทศไทยจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
2. เพื่อศึกษาความรูและความเขาใจของผูปกครองเก่ียวกับบทบาทตอการอบรมผูเตรียมตัว

เปนบาทหลวง 
3. เพื่อนําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมตอยุคสมัยและบริบททางสังคมไทย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1.   กลุมผูใหขอมูล ไดแก  อธิการบานอบรม ผู เตรียมตัวเปนบาทหลวง และผูปกครองใน 

สามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 
2. เนื้อหาท่ีใชในการวิจยั 

2.1 บทบาทของผูปกครอง 
2.2 แนวทางการอบรมเล้ียงดูบุตร 
2.3 คูมือและระเบียบปฏิบัตปิระจําสามเณราลัยเล็ก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจยันี้ เปนการวิจยัแบบพรรณนา (Descriptive) โดยมีข้ันตอนการศกึษาดังนี ้
1.  คนควาจากเอกสาร บทความและขอกําหนดของพระศาสนจักรรวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยว 

ของกับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงและบทบาทของครอบครัวในการอบรมเล้ียงดูบุตร 
2.  นําขอมูลท่ีศึกษามาสรางเปนประเด็นสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ วิธีปฏิบัติตอ

การการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
3.  เก็บขอมูลจากผูปกครอง ผ ู เตรียมตัวเปนบาทหลวงและผูใหการอบรม เคร่ืองมือท่ีใชเปน 

แบบสอบถาม นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห สังเคราะห สรุปและอภิปรายผล 
4. รายงานผลการวิจัยและสรางความเขาใจท่ีถูกตองรวมกัน 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยนี ้
1.   ไดทราบบทบาทของผ ู ปกครองอันจะนําไปสูแนวทางในการอบรมผูเตรียมตัวเปน

บาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
2. ผูปกครองมีความรูและเขาใจบทบาทของตนตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง

ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
3. สามเณราลัย ผูปกครองและผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงไดทราบแนวทางท่ีถูกตองใน 

การปฏิบัติตอผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
4. สามเณราลัยไดทราบแนวทางสําหรับสรางขอกําหนดความสัมพันธของผูปกครองและ

ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง 
 

นิยามศัพท 
 ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ของผูรับการอบรมเปนบาทหลวงประจําสังฆมณฑล 

สามเณราลัยเล็ก หมายถึง สถาบันอบรมข้ันแรกของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของ 
คริสตศาสนจักร สังกัดสังฆมณฑล  

สามเณรเล็ก หมายถึง ผูรับการอบรมในสามเณราลัยเล็กสําหรับการเปนบาทหลวงประจํา
สังฆมณฑล 

สังฆมณฑล หมายถึง เขตปกครองของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ซ่ึงมีมุขนายกเปนประมุข 
และบริหารปกครองรวมกับคณะบาทหลวง 
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งานวิจัยเร่ืองบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิกใน 
สามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
แบงออกตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครอง 
1) ความหมายความสําคัญของครอบครัว 

2) จริยธรรมในการพัฒนาเด็ก 

3) ทัศนคติของผูปกครองตอจริยธรรม  
4) การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม    
5) ศาสนากับการดําเนินชีวิตของมนุษย 
6) ความสัมพันธระหวางศาสนาและเด็ก  

 
ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับบาทหลวงและการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก 

1) ความเปนมาและความหมาย 
2) บทบาท 
3)  แนวทางการดําเนินชีวิต 
4) หลักการและมิติของการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิก 
5) การอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทย 
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ตอนท่ี 3 การอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิกในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักร-
คาทอลิกในประเทศไทย 

1) ความเปนมาของคริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) ในประเทศไทย 
2) แนวคิด และความเปนมาของการจัดต้ังสามเณราลัยในประเทศไทย 
3) สามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก) ในประเทศไทย 
4) แนวการศึกษาอบรมของสามเณราลัยเล็กในปจจุบัน 
 

ตอนท่ี 1  แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของผูปกครอง 
1. ความหมาย ความสําคัญของครอบครัว 
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหนิยามวาครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานของสังคมท่ีประกอบ 

ดวยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกดวย 
ภิญโญ ทองดี (ไมระบุป) เสนอวา ครอบครัว หมายถึงกลุมคนต้ังแตสองคนท่ีมาแตงงาน

กัน หรือมีความสัมพันธฉันทสามี-ภรรยา  อาศัยอยูรวมกันในสถานท่ีเดียวกัน อาจจะมีหรือไมมีการ
สืบสายโลหิตหรืออาจจะเล้ียงดูผูอ่ืนโดยการรับมาอุปการะ อีกท้ังยังอาจมีญาติพี่นองหรือผูอ่ืน 

มาอาศัยอยูดวยในสถานท่ีเดียวกัน 
ภัทริน  ภัทรกําพล  (2551) เสนอวา ครอบครัว คือ กลุมบุคคลท่ีมีความผูกผันรวมกัน  

รวมท้ังทางสังคมและทางเศรษฐกิจ  และมีความผูกผันกันท้ังทางกฎหมายและทางสายเลือด   
ซ่ึงครอบครัวมีความสําคัญตอเด็กเปนอยางมาก  เพราะครอบครัวเปนสังคมแหลงแรกและ 
เปนรากฐานท่ีสําคัญในการหลอหลอมพฤติกรรมตาง ๆ ใหเกิดข้ึนกับเด็ก  ไมเพียงแตใหชีวิต   
ความเปนอยู  การศึกษาเพียงเทานั้น  แตครอบครัวยังตองใหความรัก  ความอบอุน  คานิยม  เจตคติ  
จริยธรรมคุณธรรม  เพื่อทําใหเด็กเปนคนดีมีคุณภาพทั้งศักยภาพภายนอกและจิตใจใหครบถวน
สมบูรณตอไป 

นอกจากนั้น เพิ่มศักดิ์  เสรีรักษ (2551: 22 – 24) ไดวิเคราะหความหมายและความสําคัญ
ของครอบครัววา ครอบครัว  เปนหมูคณะของพอแมและลูกๆ ความตองการและความโนมเอียงของ
ลูกๆ ความรักและความสัมพันธของพอแม  ความผูกพันธทางสายโลหิตและทางจิตใจ  ก็เปนส่ิง
บอกชัดอยูแลวจุดประสงคและงานของครอบครัว  คือ การเล้ียงดูลูกๆ ใหเอาใจใสตอความตองการ
ของสมาชิกทุกคน  ครอบครัวมีหนาท่ีพื้นฐานท่ีสําคัญสามประการ ไดแก 

1)  หนวยรวมทางเศรษฐกิจ 
ครอบครัวจัดหาอาหาร  ท่ีอยูอาศัย  เส้ือผา  ยารักษาโรค  และส่ิงจําเปนในการดําเนิน

ชีวิตสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีมีความสามารถในการทํางานได  ก็มีหนาท่ีชวยเหลือในงานนี้  
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ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจครอบครัวข้ึนอยูกับรายได  และคาครองชีพ  รวมท้ังการจับจายใชสอยท่ีรูจัก
รับผิดชอบ  หญิงท่ีจะแตงงาน  จําเปนตองเรียนรูการทําตัวเปนแมบานท่ีดี  เชนเดียวกับฝายชาย   
ท่ีจะรับผิดชอบในการทํางานเล้ียงครอบครัว ไมเสียเงินเสียทองในการเลนพนัน   ดื่มจนเมามาย  
หรือทางอบายมุขตางๆ สภาพเศรษฐกิจชักหนาไมถึงหลัง  เพราะใชจายอยางไมรูจักคิด  ไมรูจัก
รับผิดชอบ ไมวาจะจากฝายสามีหรือภรรยา  มีช่ือวา  “ความยากจนข้ันท่ีสอง” 

2)  หนวยรวมทางการศึกษาอบรม 
การพัฒนาทางปญญา  และศีลธรรม ข้ึนอยูกับการท่ีเด็กไดรับภายในครอบครัว 

ในระยะแรกเด็กก็ไดรับความรู  ความเขาใจรอบๆ ตัวเขา  และนี่แหละ  เขาจะไดรับการสอนใหรู 
ถึงความรักกันและกันโดยไมเห็นแกตัว  หรือในทางตรงขามคุณธรรมท่ีสําคัญสองประการ คือ  
ความรักและความยุติธรรม   เด็กก็จะเ ร่ิมเรียนรูจากครอบครัวถัดมาก็คือ   ความนบนอบ   
การมีระเบียบวินัยท่ีถูกตอง  เขาจะตองเรียนรูท้ังเช่ือฟงและส่ัง  ในครอบครัวกอน  เขาจึงสามารถมี
อํานาจในสังคมท่ีเหมาะสมกับศักดิ์ศรีและสิทธิของชีวิตมนุษย  ชีวิตครอบครัวก็ปูพื้นฐาน  
คุณธรรมอ่ืนๆ ดวย  เชน  ความพรอมท่ีจะชวยเหลือผูอ่ืน  รูจักเห็นอกเห็นใจไมเอารัดเอาเปรียบ  
ความจริงใจ  และความขยันหม่ันเพียร  การวางรากฐานชีวิตคน  ข้ึนอยูกับชีวิตในระยะแรกๆ กอน  
จนกวาสติปญญาจะสามารถแยกแยะเขาใจส่ิงตางๆ ไดอยางถูกตอง  เหตุผลก็คือวา  ชวงระยะนี้  
การประทับใจ  ความรูและทาทีตางๆ  เด็กๆ ไดรับจากพอแมท่ีเอาใจใสและรักเขา  พึงจําไววา   
การใหการศึกษาอบรม  มิใชจํากัดอยูเฉพาะพอแมเทานั้น  แตสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็มีหนาท่ี
รวมกันหมดเด็กๆ ท่ีมีพี่ชายนองชาย  พี่สาวนองสาว  ก็เรียนรูการใชชีวิตรวมกัน  ท่ีจะรูจักบังคับ
ตัวเอง  รูจักทําตัวใหมีสิทธ์ิเทาเทียมกัน  ชวยเหลือกัน  รูจักรับใช  รูจักเสียสละ 

3)   หนวยรวมทางฝายจิตใจ 
ครอบครัวยังเปนสถานที่สําคัญท่ีสุด  เปนบานทางจิตวิญญาณ  สําหรับสมาชิก   

ชีวิตทุกดานมีรากฐานจากความรัก  ความวางใจ  การใหเกียรติ  การเคารพ  มีการแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น  คุณคาการแบงปนท้ังความสุขและความทุกข  ความสําเร็จและการผิดหวัง  ซ่ึงจะ 
หาไมไดในสังคมอ่ืน  นอกจากในครอบครัว และสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิด 

สอคคลองกับ ภิญโญ ทองดี  (ไมระบุป) อธิบายความสําคัญของครอบครัว ดังนี ้
1) ครอบครัวเปนเบาหลอมทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะของสมาชิก การมีปฏิสัมพันธ 

(Interaction) ระหวางสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน มีการถายโยงคานิยม ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ 
ความเชื่อ ความศรัทธาและวัฒนธรรมการดําเนินชีวิตจากสมาชิกรุนหนึ่งไปยังอีกรุนหนึ่ง ตลอดจน
มีการพักผอน นันทนาการ และการทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน บรรยากาศ และวิธีการ อบรมเล้ียงดู 
การอบรมส่ังสอน  ส่ิงแวดลอมภายในครอบครัวไมวาจะในทางบวกหรือในทางลบไดคอยๆ  
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หลอหลอมพ้ืนฐานทางบุคลิกภาพและคุณลักษณะทางดานรางกาย สังคม อารมณ และจิตใจ 
ของสมาชิกในครอบครัวในรูปแบบตางๆ มีผลตอโดยตรงตอการการแสดงบทบาททางสังคม 
ของสมาชิกในสถาบันอ่ืนตอไป  

2) ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานทางการศึกษาของสังคม ครอบครัวเปนแหลงถายทอด 
องคความรู ฝกฝนและอบรมใหสมาชิกไดเรียนรูระเบียบสังคมหรือการขัดเกลาทางสังคม 
(Socialization) ท้ังอยางเปนทางการ (Formal) และ ไมเปนทางการ (Informal) 

3) ครอบครัวสรางคุณภาพชีวิต คุณลักษณะตางๆ ท่ีบงช้ีถึงลักษณะของชีวิตท่ีมีคุณภาพ
ขางตนนี้ ครอบครัวจะเปนสถาบันท่ีจะเอ้ืออํานวยใหเกิดข้ึนกับชีวิตของสมาชิกในครอบครัวได  

4) ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานในการพัฒนาสังคม สถาบันท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาสังคมและชุมชน เชนเดียวกับสถาบันทางสังคมอื่นๆ วัฏจักรของการเกิด การเติบโต เขาสู 
วัยเรียน วัยทํางาน วัยแตงงาน วัยเล้ียงดูลูกของตนเอง วัยดูแลพอแมเม่ือแกชราลง สอนและ 
ฝกใหทุกคนตองมีบทบาทหนาท่ีในฐานะตางๆในครอบครัว หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การเขาไป 
มีบทบาท ภาระ หนาท่ีและมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ  

5) ครอบครัวเปนหนวยวางรากฐานการปกครองในระดับตางๆ ครอบครัวทําหนาท่ีปฐมภูมิ
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการใหกําเนิดเด็ก ใหการเล้ียงดูผูเยาว ใหการศึกษา สรางคนใหรูจักระเบียบสังคม 
ถายทอดวัฒนธรรมใหคนรุนหลังรับไวเปนแนวทางในการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพสังคม
ของชนกลุมนั้น เด็กท่ีเกิดและเจริญเติบโตมาจากครอบครัวแบบใด ยอมไดรับการถายทอด
แนวความคิด เจตคติและพฤติกรรมตาง ๆ ติดมาจากครอบครัวเดิมไมมากก็นอย และนําไปใชปฏิบัติ
ในสังคมท่ีเขาอยูอาศัย 

ทุกศาสนาใหความสําคัญตอครอบครัว และถือวาครอบครัวเปนพื้นฐานท่ีสําคัญของสังคม
และพัฒนาการของมนุษยชาติ   

คริสตศาสนาสอนวาพระเจาทรงสถาปนาใหครอบครัวเปนสถาบันศักดิ์สิทธ์ิ ดังปรากฏ 
ในพระคัมภีร หนังสือปฐมกาลวา “พระเจาทรงสรางมนุษยข้ึนมาใหคลายพระองค ทรงสรางให 
เปนชายและหญิง”  (ปฐก 1: 27 – 28)  “พระเจาตรัสวาไมควรท่ีชายผูนี้จะอยูคนเดียว เราจะสราง 
ผูอุปถัมภท่ีสมกับเขาข้ึนเพราะเหตุนี้ผูชายจึงจากบิดาของตนไปผูกพันอยูกับภรรยา” (ปฐก. 2:18-
24)  ผานทางครอบครัว สังคมคอยๆ พัฒนาตัวเองข้ึน  โดยมีครอบครัวเปนองคประกอบท่ีสําคัญ  
ดังท่ีสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2  ในเอกสาร Gaudium  et  Spes  (1965: 47)  กลาวไววา  “การเปนบุคคลดี
ของแตละบุคคลของสังคมมนุษย  และสังคมคริสตชน  มีการเช่ือมโยงใกลชิดกับสภาพการณท่ีดี
ของหมูคณะน้ันท่ีเกิดข้ึนจากการแตงงานและครอบครัว”  ดังนั้น การร้ือฟนสภาพสังคม  ก็จะตอง
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เร่ิมตนดวยการรื้อฟนครอบครัว  รัฐ และคริสตศาสนจักรจําเปนตองชวยเหลือ  ใหการปองกัน  
เพื่อใหครอบครัวดําเนินไปในแนวทางที่ถูกตอง  

จึงสรุปไดวาครอบครัว  เปนหมูคณะขั้นพื้นฐาน  ท่ีชีวิตใหมจะเร่ิมพัฒนาการทางรางกาย
และจิตวิญญาณ ในวิถีทางท่ีถูกตองตามสถานภาพความเปนมนุษย  ครอบคลุมท้ังมิติชีวิตทาง
ศาสนา  ศีลธรรมและการดําเนินชีวิตรวมกับคนอ่ืนในสังคม  ก็จะเร่ิมตนจากชีวิตท่ีไดรับจากพอแม  
(เพิ่มศักดิ์  เสรีรักษ, 2551) 

  สอดคลองกับ ภิญโญ ทองดี (ไมระบุป) สรุปความวา ครอบครัวเปนสถาบัน (Institution) 
เปนองคกร (Organization) หรือ เปนหนวย (Unit)ทางสังคมที่เล็กท่ีสุด ครอบครัวกอต้ังข้ึนดวย
สมาชิกชายและหญิงเพียงสองคน ไดทําหนาท่ีเปนบิดา-มารดาเปนพอแบบ-แมแบบท่ีถายทอดและ
ใหการศึกษาในข้ันแรกแกสมาชิกใหม เปนเบาหลอมทางบุคลิกภาพ เปนแหลงท่ีจะเสริมสรางพลัง
กายและพลังใจใหแกสมาชิกของครอบครัว ท่ีออกไปแสดงบทบาทตางๆทางสังคมในสถาบัน 
ท่ีเกี่ยวของ ครอบครัวเปนสถาบันท่ีสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยได 
ในทุกระดับ ท้ังดานความตองการทางดานรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ท่ีมีพัฒนาการใน
สังคมท่ีรวมกันถายทอดรักษาไวซ่ึงวัฒนธรรม สมาชิกจะรับแบบแผนแหงความประพฤติ 
ในการปฏิบัติตอกันระหวางสามีภรรยา บิดามารดากับบุตร และอาจนําไปผสมผสานกับวัฒนธรรม
ภายนอกครอบครัวเกิดเปนแบบแผนของความประพฤติใหมท่ีสมาชิกนํามาใชเพื่อปฏิบัติตอกันและ
ตอผูท่ีเกี่ยวของ มุงสูสุขภาวะท่ีสมบูรณสอดคลองกับความเปนมนุษย 

 
2. จริยธรรมในการพัฒนาเด็ก 
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) นิยามวา จริยธรรม หมายถึงธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏิบัติ  ซ่ึง 

วัฒนา ปุญญฤทธ์ิ (2009) ขยายความวา จริยธรรม คือ หลักแหงการประพฤติ ปฏิบัติท่ีดี ท่ีเหมาะ 
ท่ีควร หรือ หลักคําสอนท่ีวาดวยแนวทางการประพฤติท่ีเปนหลักการและเปนท่ียอมรับนับถือ 

นอกจากนั้น วัฒนา ปุญญฤทธ์ิ (2009)   ไดอธิบายความหมายจริยธรรมในเชิงปฏิบัติ วา
หมายถึง แนวทางท่ีแสดงใหเห็นถึงวิธีการประพฤติ ปฏิบัติตนใหเปนคนดี เพ่ือประโยชนสุขของ
ตนเองและสังคม โดยการปฏิบัตินั้นจะทําในส่ิงท่ีสังคมยอมรับและเห็นวาเปนส่ิงดีงาม  

จึงกลาวไดวา จริยธรรมเปนหลักการดําเนินชีวิตของบุคคล และมีความสัมพันธกับบุคคล 
กลาวคือ บุคคลท่ีมีความประพฤติปฏิบัติท่ีถูกตอง เหมาะสม สังคมยอมรับ ทําใหเกิดความมีคุณคา
ตอตนเองและสังคม เรียกวาเปนผูท่ีมีจริยธรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คนท่ีมีจริยธรรม คือ บุคคลท่ีมี
ความรูสึกผิดชอบ ช่ัวดี นั่นเอง 
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ในเร่ืองจริยธรรมในการพัฒนาเด็ก อัมพล  สูอําพัน (2007) อธิบายวาควรเร่ิมพัฒนา
จริยธรรมเสียตั้งแตเด็กรูความโดยสอนใหรูจักกิริยามารยาทท่ีเหมาะสม มีความสุภาพเรียบรอย 
ความเกรงใจ การไมเอารัดเอาเปรียบ การรูจักแบงปนส่ิงของใหกับพี่นองและคนอ่ืนๆ นอก
ครอบครัว  การมีอัธยาศัยไมตรี ความกรุณาเอ้ือเฟอเผ่ือแผ การไมรังแกคนอ่ืนๆ รวมท้ังไมรังแกสัตว
ท่ีเราเล้ียงไว การหัดใหเด็กแสดงความเห็นอกเห็นใจเม่ือเห็นพี่หรือนองรองไหหรือไมสบายใจก็หัด
ใหรูจักปลอบโยน อาจหัดใหหยิบยื่นส่ิงของท่ีตนเองก็ชอบตนเองก็รักใหกับคนอ่ืนเพื่อใหคนอ่ืน 
ลดความทุกขและคลายความโศกเศราเสียใจลง  

การฝกใหเด็กใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและตอผูอ่ืนก็เปนส่ิงสําคัญ เพราะ
เด็กท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองและคนในครอบครัวก็จะเปนฐานใหมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมดีดวย  รวมท้ังการฝกใหเด็กทําในส่ิงท่ีถูกตอง ท้ังตอหนาและลับหลังผูอ่ืนถือวาเปนการฝก
ใหเด็กรับผิดชอบตอตนเองเปนอยางดี  อยางไรก็ตาม การฝกใหเด็กมีจริยธรรมอันควรท้ังหมดนี้
ปจจัยท่ีสําคัญอีกอยางหน่ึงก็คือแบบฉบับ พอแมตองเปนผูท่ีแสดงใหลูกเห็นความเปนผูมีจริยธรรม
ของตนใหเด็กไดซึมซับแบบฉบับนั้นดวยจึงจะทําใหจริยธรรมเขาไปแนบสนิทซึมลึกเขาไป 
ในจิตใจของเด็ก  

จึงกลาวไดวา จริยธรรมในการพัฒนาเด็ก ควรเร่ิมตนในครอบครัว และคอยๆ เปนคอยๆ 
ไปตามพัฒนาการของเด็ก สอคลองกับ วัฒนา ปุญญฤทธ์ิ (2009)   เสนอวาการพัฒนาคนใหเปน 
ผูท่ีมีจริยธรรมนั้น จะตองใชระยะเวลา โดยเร่ิมตั้งแตวัยตนของชีวิตหรือในวัยเด็ก ซ่ึงมักเรียนรู
พฤติกรรมจริยธรรมจากการกําหนดของผูใหญ  ดังนั้น ผูใหญจึงตองเปนผูไตรตรองพิจารณาส่ิงท่ี
นําสอนเด็ก โดยเลือกพฤติกรรมจริยธรรมท่ีสอดคลองกับวัยท่ีเด็กสามารถเรียนรูได ท้ังนี้พฤติกรรม
จริยธรรมดังกลาวจะเปนท้ังจริยธรรมท่ีนําไปสูการสรางประโยชนสุขท้ังสวนตัวของเด็กและ
ประโยชนสุขของสังคม เชน การพึ่งพาตนเอง การรูจักหนาท่ีของตน การยอมรับผลการกระทํา  
การปฏิบัติตามกฎเกณฑขอกําหนดท่ีตกลงกัน การตัดสินส่ิงตาง ๆ อยางมีเหตุผล ไมตัดสินเขาขาง
ตนเอง หรือยึดความเปนพวกพอง ความซ่ือสัตย การเอาใจเขามาใสใจเรา การไมพูดเท็จ  
การไมพูดจาใหผูอ่ืนเสียใจ หรือเสียหาย การไมทํารายผูอ่ืนท้ังการกระทํา การคิด การพูด การกตัญู
รูคุณ ฯลฯ ท้ังนี้การพิจารณาคัดเลือกจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับเด็กอาจเปนเร่ืองยากเนื่องจากเปนส่ิงท่ี
เปนนามธรรม แตมีแนวปฏิบัติงาย ๆ ท่ีนํามาใชคือ การนําแนวปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา ซ่ึงเด็ก
เองไดพบเห็นและปฏิบัติอยูแลวในชีวิตประจําวัน มากําหนด รวมท้ัง การประพฤติปฏิบัติในสังคม 
ท่ีแวดลอมเด็ก เชนการปฏิบัติตามศีลหา การมีสัมมาคารวะตอผูใหญ เปนตน 

สอดคลองกับ  โสภา ชปลมันน (2008) ท่ีเสนอวานักจิตวิทยาหลายทานท่ีไดพยายาม
สรางทฤษฎีและวิธีการศึกษาโดย มุงเนนในเร่ืองท่ีไดจากการศึกษาจะทําใหทราบกระบวนการ
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เรียนรูทางสังคมระหวาง ครอบครัวกับเด็กการเปล่ียนแปลงหรือการคงท่ี ท่ีมีตอการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางบิดา มารดากับเด็กการเปล่ียนแปลงหรือการคงที่ของความสัมพันธอันเนื่อง
มากจากความพรอม และการเจริญเติบโตของเด็กการเปล่ียนแปลงหรือการคงที่ของความสัมพันธ
อันเนื่องมาจาก ความพรอมและการเจริญเติบโตของเด็กฉะน้ันจุดท่ีจะเนนถึงในท่ีนี้อยูท่ี 
ความแตกตางใน ระหวางครอบครัวและสภาพแวดลอมท่ัวๆไปทางสังคมวิธีท่ีแตละครอบครัว
ปฏิบัติตอเด็ก จะตางกันไปในแตละครอบครัวพอแมจึงเปรียบเสมือนเบาพิมพในอันท่ีจะหลอหลอม
ชีวิต ของลูกใหเปนไปตามแบบท่ีวางไว 

ดังนั้น การพัฒนามนุษยจําเปนตองเร่ิมตนต้ังแตเด็กและตอเนื่องตลาดชีวิต โดยมี
ครอบครัวเปนแกนหลักและชุมชนเปนฐานท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาอยางแทจริง 
 

3. ทัศนคติของผูปกครองตอจริยธรรม  
ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมสถาบันแรก ท่ีมีความสําคัญตอชีวิตมนุษยในชวงวัยทารก 

เพราะเปนแหลงแรกท่ีใหกระบวนการเรียนรูทางสังคมแกเด็ก ซ่ึงจะมีผลตอการปลูกฝง  การพัฒนา
บุคลิกภาพ และการแสดงพฤติกรรมเม่ือเด็กเติบโตข้ึนเปนผูใหญในอนาคต โดยเฉพาะการดําเนิน
ชีวิตตามหลักจริยธรรม ทัศนคติของผูปกครองและบุคคลในครอบครัวในดานจริยธรรม  ยอมสงผล
กระทบตอการปลูกฝงและเสริมสรางการดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมของเด็ก 

ซ่ึง โสภา ชปลมันน (2008) ไดเสนอความคิดเห็นและทัศนคติของผูปกครองตอจริยธรรม 
ท่ีมีผลตอการอบรมเล้ียงดูบุตร  ดังนี้  

1) ความคิดเห็นของครอบครัวตอจริยธรรมจากการศึกษาพบวาครอบครัวสวนใหญมีจิต 
สํานึกดานจริยธรรมยอมรับเร่ืองบาปบุญคุณโทษไมตองการที่จะใหผูอ่ืนเดือดรอนเห็นดวย วา 
ใหทุกขแกทานทุกขนั้นถึงตัว มีความละอายตอการกระทําช่ัวในวันสําคัญทางศาสนา เห็นวาควรงด
เวนกระทําส่ิงไมดีเม่ือพิจารณาในเร่ืองเก่ียวกับความอยูรอดของตัวเองผลจาก การศึกษาพบวา
ครอบครัวสวนใหญยอมรับวาในสถานการณปจจุบันเห็นดวยกับวิธีการ มือใครยาวสาวไดสาวเอา 
ทําอะไรก็ไดเพื่อใหไดเงินมา ทําดีไดดีมีท่ีไหนทําช่ัวไดดีมีถมไป และเม่ือไมไดดวยเลหก็เอาดวยกล
ในเร่ืองสุรานารีพาชีกีฬาบัตรนั้นเห็นดวยวาควรท่ีจะ ทดลองใหครบเกี่ยวกับเร่ืองการดื่มเหลา 
สูบบุหร่ียอมรับวาเปนเร่ืองโกเก และในสภาพสังคมปจจุบัน การหยิบของของผูอ่ืนเมื่อเจาของเผลอ
เปนเร่ืองปกติ  

2) ทัศนคติของครอบครัวตอจริยธรรมจากผลการศึกษาพบวาครอบครัวสวนใหญยังมี 
ความรูสึกดานบวกเกี่ยวกับจริยธรรมมีความละอายท่ีจะทําช่ัวการยอมรับการปฏิบัติกิจกรรม ทาง
ศาสนา ไมเห็นดวยกับคํากลาวท่ีวา “ การสวดมนตกอนนอนเปนเร่ืองไรสาระ” ไมเห็นดวยกับการท่ี
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จะปกปดความผิดของญาติเม่ือตนเองทราบไมเห็นดวยกับการข้ึนรถเมล แลวถากระเปาไมสะกิด 
ก็ไมตองจายไมเห็นดวยกับคํากลาวท่ีวา “การคืนเงินเม่ือไดรับทอนเกินเปนเร่ืองแปลก” เม่ือ
พิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองการปฏิบัติตนในสังคมผลจากการศึกษาช้ีชัดวา ครอบครัวสวนใหญกลับ
ยอมรับและเห็นดวยท่ีจะตองปฏิบัติตามคํากลาวท่ีวา “ปลาใหญกินปลาเล็กเปนเร่ืองปกติในสังคม”  
และ “รูหลบเปนปกรูหลีกเปนหาง”  

จึงกลาวไดวา กระแสคานิยมในสังคมปจจุบันท่ีนําเสนอทางส่ือมวลชนในรูปแบบตางๆ  
ทําใหเกิดความสับสนวาอะไรควร อะไรไมควรในการดําเนินชีวิต สงผลใหทัศนคติของผูปกครอง
และบุคคลในครอบครัวยุคปจจุบันขาดจุดยืนท่ีม่ันคง ทําใหเกิดความสับสนในการแยกแยะในการ
ดําเนินชีวิตรวมกับคนอ่ืนในสังคม  ดังท่ี  สุภัททา ปณฑะแพทย  (ไมระบุป) อธิบายวาจริยธรรมเปน
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับประสบการณและจากการอบรมส่ังสอน ช้ีแนะใหมองเห็นความผิด ชอบ 
ช่ัว ดี  บุคคลมักจะไดรับการอบรมเล้ียงดูจากกลุมท่ีเปนตัวแทนทางสังคมท่ีทําหนาท่ี รับผิดชอบใน
การอบรมเล้ียงดูใหบุคคลในสังคมเปนผูท่ีตระหนักรูและมีพฤติกรรมท่ีกลาวไดวา เปนผูมีจริยธรรม
คุณธรรม คือ ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน ส่ือสารมวลชน และศาสนา บุคคลในกลุมสังคมเหลานี้ตอง
พยายามคนหาวิธีการเพื่อพัฒนาและปลูกฝงจริยธรรมในบุคคล  

ทัศนคติของผูปกครองและบุคคลในครอบครัวในเร่ืองจริยธรรม จึงมีบทบาทสําคัญตอการ
ปลูกฝงคุณคาของการดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรม ดังท่ี ภัทริน  ภัทรกําพล  (2551) สรุปวา
ผูปกครองมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาจริยธรรมของเด็ก เด็กจะเปนคนดีหรือไมนั้นสวนหนึ่ง
ข้ึนอยูกับผูปกครองเปนสวนมากผูปกครองควรปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในตัวเด็ก ดวยการทํา
ตัวใหเปนแบบอยางท่ีดี 
 

4. การพัฒนาพฤติกรรมทางจริยธรรม    
วัฒนา ปุญญฤทธ์ิ (2009)   ไดเสนอแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ดังนี้  
1) ทฤษฎีจริยธรรมตามแนวคิดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอรก  
โคลเบอรก (Kolhberg) เปนนักจิตวิทยาท่ีอธิบายถึงจริยธรรมของคนท่ีพัฒนาข้ึนไป

พรอม ๆ กับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล โดยแบงออกเปน 3 ระดับคือ ระดับกอนกฎเกณฑ 
ระดับกฎเกณฑสังคม และระดับเลยกฎเกณฑของสังคม สําหรับเด็กปฐมวัย จะอยูในข้ันแรก 
ของทฤษฎีคือ ระดับกอนกฎเกณฑ เด็กวัยนี้จึงตัดสินความถูกผิดจากความรูสึกของตนเอง และตาม
กฎเกณฑท่ี ผูอ่ืนกําหนดโดยแบงออกเปน 2 ข้ันตอนดังนี้ 
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ข้ันตอนท่ี 1 การหลีกเล่ียงการลงโทษและการทําตามคําส่ัง (Punishment and Obedience 
oreintation) เด็กวัยนี้จะประพฤติตนตามกฎเกณฑตาง ๆ เพราะหลีกเล่ียงการลงโทษ ความถูก ผิด 
ตัดสินโดยพิจารณาผล ถาถูกลงโทษถือวาทําไมดี เด็กวัยนี้จึงยังไมมีเหตุผลในการตัดสินใจทําส่ิง
ตาง ๆ นอกจากปฏิบัติตามคําสอนของผูใหญ 

ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติเพื่อมุงหวังรางวัลสวนตัว (Personal Reward Oreintation) เด็กจะ
นําความตองการของตนมากําหนดส่ิงท่ีถูกและผิด ถาหากปฏิบัติส่ิงใดแลวไดรางวัลก็จะยึดถือวา 
ส่ิงนั้นเปนส่ิงท่ีถูกตอง ดังนั้นการชมเชยและใหรางวัลเม่ือเด็กทําในส่ิงท่ีถูกตอง เหมาะสม จึงเปนวธีิ
สอนจริยธรรม ความประพฤติใหกับเด็ก เนื่องจากเด็กยังไมสามารถตัดสินส่ิงตาง ๆ ไดดวยเหตุผล
ของตนเอง 

2) ทฤษฎีการเรียนรูจริยธรรมดวยการกระทําตามแนวคิดของสกินเนอร 
สกินเนอร (Skinner) นักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม เปนผูเสนอทฤษฎีท่ีมีความเช่ือวา

พฤติกรรมของคนเกิดจากการปฏิสัมพันธทางสังคม ผลจากการแสดงพฤติกรรมนั้นจะเปนตัวบงช้ี
วาพฤติกรรมนั้นจะมีแนวโนมเกิดข้ึนอีกหรือไมในสถานการณท่ีคลายกับสถานการณเดิม ถาเกิดข้ึน
อีกจะเรียกผลพฤติกรรมนั้นวา การเสริมแรงทางบวก แตถาไมเกิดข้ึนอีกเรียกผลของพฤติกรรมนั้น
วา การลงโทษ การอธิบายถึงการเรียนรูดานจริยธรรมผานกระบวนการเสริมแรงและการลงโทษ 
หากเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีดีแลวไดรับการชมเชย ยกยอง คือ เด็กจะแสดงพฤติกรรมนั้นซํ้าอีก  
แตหากแสดงพฤติกรรมใดแลวถูกลงโทษ เด็กจะระงับหรือหยุดการกระทํานั้น ๆ ดังนั้นการเรียนรู
พฤติกรรมจริยธรรมของเด็กจึงข้ึนอยูกับผูใหญท่ีจะตัดสินวา พฤติกรรมใดเปนพฤติกรรมทาง
จริยธรรมท่ีเหมาะสม แลวนํามาใชในการอบรมปลูกฝงเด็ก 

3) ทฤษฎีการเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมตามแนวคิดของแบนดูรา 
แบนดูรา (Bandura) นักจิตวิทยาสังคม อธิบายวา พฤติกรรมสวนใหญของคนในสังคม

เกิดจากการเรียนรู โดยการสังเกตจากตัวแบบ ท้ังตัวแบบในชีวิตจริง หรือตัวแบบท่ีเปนสัญลักษณ 
ทั้งนี้ตัวแบบจะทําหนาท่ีท้ังสรางหรือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม  และจะทําหนาท่ีในการระงับ 
พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค เด็กปฐมวัยจึงเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมจากตัวแบบผูใหญและสังคม 
จึงเปนตัวแบบที่เด็กดูสังเกตและลอกแบบการสอนจริยธรรมในแนวคิดนี้คือ  การสรางและเลือกตัว
แบบท่ีดีใหเด็กไดสังเกต  สําหรับกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรูพฤติกรรมจริยธรรมตาม
แนวคิดนี้มี 4 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 กระบวนการตั้งใจ เปนการท่ีเด็กไดเห็นตัวแบบท่ีนาสนใจ ดังนั้นตัวแบบ 
จึงตองแสดงพฤติกรรมจริยธรรมท่ีชัดเจน ไมซับซอน และเม่ือเด็กสนใจแสดงพฤติกรรมท่ีดีจะตอง
มีการเสริมแรง เพื่อใหเด็กเกิดพฤติกรรมซํ้า 
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ข้ันตอนท่ี 2 กระบวนการเก็บจํา เม่ือเด็กสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมท่ีดี และ
ไดรับการยกยองชมเชย และไดเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบอย ๆ เด็กเกิดความสนใจตองการ
แสดงพฤติกรรมเชนเดียวกับตัวแบบ เด็กจะหาวิธีเก็บและจดจําขอมูลการแสดงพฤติกรรมท่ีสัมพันธ
กับสถานการณ 

ข้ันตอนท่ี 3 กระบวนการกระทํา เม่ือเด็กจดจําขอมูลไดและเก็บไวในความคิดเม่ือเผชิญ
สถานการณ เด็กจะนําขอมูลมาแสดงเปนพฤติกรรมท่ีใกลเคียงกับพฤติกรรมของตัวแบบ เพ่ือให
ไดผลเหมือนตัวแบบ 

ข้ันตอนท่ี 4 กระบวนการจูงใจ เม่ือเด็กสังเกตตัวแบบและจดจําขอมูลไว และเม่ือเผชิญ
สถานการณ ถาหากมีการจูงใจและเด็กคาดวาจะไดรับการเสริมแรง เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมา 
ดังนั้นถาหากเด็กแสดงพฤติกรรมดี จึงควรไดรับผลในลักษณะการเสริมแรงเหมือนตัวแบบไดรับ 
การจูงใจจึงเปนส่ิงสนับสนุนใหเด็กแสดงพฤติกรรมจริยธรรม 

ดังนั้น วัฒนา ปุญญฤทธ์ิ (2009)   จึงสรุปจากทฤษฎีท้ัง 3 ทฤษฎีขางตน จึงนํามาใชในการ
พัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม จริยธรรมโดยการใชตัวแบบท่ีดี การสรางแรงจูงใจใหเด็กอยาก
กระทําตามตัวแบบ การใหการเสริมแรง เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมดี และการลงโทษหรือใหเห็น 
ตัวแบบท่ีแสดงพฤติกรรมไมดีแลวถูกลงโทษ เม่ือตองการการหยุดยั้งหรือระงับพฤติกรรมท่ีไมดี 
ท้ังนี้ผูใหญท่ีใกลชิดเด็กจึงเปนบุคคลสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมจริยธรรมที่เปนท่ียอมรับและ
ถือวามีคุณคาแกสังคมนั้น ๆ โดยนํามาจัดเปนแบบใหกับเด็ก กําหนดใหเด็กประพฤติ ปฏิบัติและ
สรางกฎเกณฑของการประพฤติ เนื่องจากเด็กปฐมวัย ยังไมสามารถตัดสินความถูกผิดอยางมีเหตุผล
ดวยตนเอง แตจะประพฤติปฏิบัติตามความเห็นของผูใหญ 

อยางไรก็ตาม ภัทริน ภัทรกําพล (2551) เสนอวาผูปกครองมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนา
จริยธรรมของเด็ก ผูปกครองควรปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมในตัวเด็ก   ดวยการทําตัวใหเปน
แบบอยางท่ีดีควรสงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรมทางศาสนาควบคูไปดวย เพราะการใกลชิดกับ
ศาสนาจะสงเสริมใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมไดงายข้ึน ครอบครัวท่ีบิดามารดามีความรูและ 
ปฏิบัติธรรมตามหลักของศาสนาท่ีนับถืออยู โอกาสที่ลูกจะดําเนินชีวิตตามหลักจริยธรรมตามหลัก
คําสอนของศาสนามีสูง เนื่องจากบิดามารดาทําตัวเปนแบบอยางท่ีดีและสอนลูกใหมีคุณธรรมตาม
ตน   

ซ่ึง วัฒนา ปุญญฤทธ์ิ  (2009) เสนอวิธีการสอนจริยธรรมในเด็ก โดยใหพิจารณาเลือก
พฤติกรรมจริยธรรมท่ีตองการพัฒนาใหเด็กไดแลว ผูสอนจะนําทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม มาสู 
การออกแบบการสอน ดังนี้ 
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1) การใชวิธีการใหรางวัลและการลงโทษ ท้ังนี้การใหรางวัลมิไดหมายถึงการใหส่ิงของ 
ท่ีเด็กพึงพอใจเสมอไป การใหรางวัลในท่ีนี้หมายรวมถึงการใหคําชมเชย ยกยอง ยอมรับ การแสดง
ความช่ืนชมที่เหมาะสม ไมมากหรือไมนอยเกินไป สวนการลงโทษก็มิไดหมายถึงการทําโทษทาง
กายและทางใจใหเด็กเจ็บปวด หรืออับอายขายหนา อาจเปนเพียงการงดหรือยกเวนสิทธิบางอยาง 
การไมใหความสําคัญ หรือลดความสําคัญลง ซ่ึงตองทําควบคูไปกับการชี้แจงใหเหตุผล ท้ังนี้ 
ขอแนะนําในการใหรางวัลและการลงโทษนั้น มีดังนี้ 

1.1) ตองยึดหลักความชัดเจนของขอกําหนดวาส่ิงใดเปนพฤติกรรมดีหรือไมดี และ
ตองใหเด็กรับทราบ 

1.2) ยึดความเปนระบบ โดยกําหนดข้ันตอนการดําเนินการชัดเจนวา เม่ือใดจะได
รางวัล และเม่ือใดจะมีผลถึงการลงโทษ 

1.3) ยึดหลักความสมํ่าเสมอ โดยตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังการใหรางวัลและการ
ลงโทษ 

1.4) ยึดหลักความทันที โดยตองตอบสนองทันทีท่ีเด็กแสดงพฤติกรรม เพื่อใหรับรู
ผลการกระทําของตน 

2) การใชตัวแบบ หลักการสําคัญของตัวแบบคือ ตองเลือกตัวแบบท่ีเด็กสนใจ ซ่ึงจะมี
แนวโนมท่ีจะลอกเลียนแบบ และการใชตัวแบบนั้นจะตองใหเด็กไดเผชิญกับตัวแบบที่แสดง 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคซํ้าแลวซํ้าเลาจนเด็กจดจําพฤติกรรมได 

3) การสอนโดยการใหแสดงความคิดเห็นในสถานการณท่ีมีขอขัดแยงทางจริยธรรม 
ท้ังนี้ในระดับปฐมวัย อาจใชสถานการณท่ีเด็กพบในชีวิตประจําวัน หรือใชนิทาน แลวใหเด็กแสดง
ความคิดเห็นเพื่อแกไขปญหา ซ่ึงวิธีการนี้แมจะไมเปนไปตามแนวคิดในทฤษฎีทางจริยธรรมท่ีระบุ
วาเด็กปฐมวัย ยังไมสามารถตัดสินความถูกผิดทางจริยธรรมไดดวยเหตุผลท่ีถูกตอง มักระบุเหตุผล
ตามการรับรูของตนมากกวาขอเท็จจริง แตการสอนโดยการใหแสดงความคิดเห็น  ครูจะใช 
การกระตุนใหเด็กไดฝกคิดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในข้ันท่ีสูงกวาเดิม เพื่อใหเด็กไดรับรูเหตุผล
ตามความเปนจริง 

จึงสรุปไดวา  ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กมาก  

ดังนั้นทุก ๆ ฝายควรตระหนักถึงความสําคัญนี้  มีสวนรับผิดชอบรวมกัน  และลดคุณคาของวัตถุลง  

เด็กจะไดมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักของศาสนาอยูในจิตใจ  และมีความประพฤติดีงามตามมา  

การจะสรางเด็กใหเปนคนมีคุณภาพแทจริงนั้น   เราควรจะใหความสําคัญแกจิตใจเปนพิเศษ   
เด็กถึงจะกลายเปนคนท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาประเทศชาติใหเจริญยิ่งข้ึนไปได           
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5. ศาสนากับการดําเนินชีวิตของมนุษย 
ชีวิตมนุษยเกือบคอนโลกมีความเกี่ยวของกับศาสนา  แมบางคนจะเหินหางและไมแนใจวา

ตนนับถือศาสนาอะไรหรือกําลังแสวงหาอยูวาตนควรจะนับถือศาสนาใดดี  เขาก็ยังคงตองเกี่ยวของ
กับศาสนาอยูดี  แมจะรูตัวหรือไมก็ตาม เพราะศาสนานอกจากจะมีบทบาทสําคัญตอวิถีชีวิตของ 
แตละบุคคลแลว    ศาสนายังเปนวิถีชีวิตมนุษยท่ีอยูรวมกันในสังคมดวย  ตราบใดก็ตามท่ีมนุษยอยู
ในสังคม  สมาชิกในสังคมยอมตองเกี่ยวของสัมพันธกับศาสนาโดยปริยาย   ศาสนาจึงเปนสถาบัน
สําคัญท่ีคํ้าจุนมนุษยในสังคม ใหดําเนินชีวิตอยางมีจุดหมายในบริบทของสังคม  

มีหลากหลายแนวความคิด  ท่ีอธิบายนิยามของศาสนา  เชน 
1) ศาสนา คือ วิถีชีวิต (Way of Life) (เดือน  คําดี, 2545) ท่ีประกอบดวยความเช่ือ 

และเหตุผล ท่ีมุงสูความจริงเพื่อความรอดพน  จึงมีลักษณะ “เนนวิถีสูความรอดพน” 

2) ศาสนาเปนระบบความเช่ือท่ีพัฒนาใหมีเหตุผลมากข้ึน  (สมภาร พรมทา, 2546) 
3) ศาสนา เปนปรากฏการณในสังคมมนุษย ซ่ึงจะตองมีองคประกอบสําคัญอยางนอยสาม

ประการ คือ มโนภาพเร่ืองเหนือธรรมชาติ ระบบศีลธรรมและพิธีกรรม  (กีรติ  บุญเจือ, 2522: 240) 
4) ศาสนา มีนิยามที่สําคัญสองแนว ไดแก (Angeles, 1981: 246) 

(1) ศาสนา เปนการอางอิงตอภาวะที่เหนือธรรมชาติ (ศาสนา คือ ความเชื่อศรัทธาและ
การนมัสการตอความเปนจริงสูงสุดท่ีอยูเกินขอบเขตโลกแหงผัสสะ  ท่ีสรางและควบคุมสรรพส่ิง
ใหดํารงอยูตามพระประสงค)   

(2) ศาสนา เปนการอางอิงแนวคิดท่ียึดมนุษยเปนศูนยกลาง (ศาสนา คือ ความพยายาม
ของมนุษยท่ีจะบรรลุสูความรอดพน) 

จากการนําเสนอตัวอยางนิยามของศาสนาดังกลาว เห็นไดวามีสวนท่ีเปนสาระสําคัญ คือ 
ศาสนา  เปนการเนนประสบการณการดํารงอยูของมนุษย  ในฐานะท่ีมนุษย มีอยู  (Being)  
เพื่อแสวงหาความสมบูรณสูงสุดของชีวิต  อยางไรก็ตาม มนุษยสํานึกตนวา  ความสมบูรณของชีวิต
ไมไดอยูในสภาพชีวิตท่ีตนเปนอยูในภาวะปจจุบัน มนุษยไมสามารถบรรลุถึงความสมบูรณนี้ใน
ตัวเอง และดวยศักยภาพของตนเทานั้น  มนุษยตองแสวงหาความสมบูรณนั้นดวยการสราง
ความสัมพันธกับความเปนจริงสูงสุด (Absolute Being)  ในรายละเอียดท่ีแตกตางกันไปของแตละ
ศาสนา 

แมนิยามของคําวาศาสนา จะมีหลากหลาย  แตส่ิงท่ีเราควรใสใจคือแกนแทของศาสนา คือ 
การมุงสูความรอดพน ไมใชในระดับความคิด ความเขาใจ แตศาสนาเปนเร่ืองระดับจิตใจท่ีมนุษย 
มีความปรารถนาท่ีจะบรรลุความบรมสุขเท่ียงแท ถาวร นิรันดร  อยางไรก็ตาม “ความเช่ือท่ือ ๆ 
อยางเดียวไมเคยชวยใหเราเกิดความซาบซ้ึงในอะไรได”  (สมภาร  พรมทา, 2546: 17)  แตตองอาศัย
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การไตรตรองเนื้อหาคําสอนดวยจิตใจอยางลึกซ้ึงและนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน   
ศาสนาจึงพยายามตอบปญหาท่ีมีอยูในใจของมนุษยตั้งแตเร่ิมตนประวัติศาสตร คือ เหตุผลและท่ีมา
ของส่ิงตางๆ โดยความเชื่อศรัทธา และใชสติปญญาทําความเขาใจตอคําสอน (ความจริง) ท่ีไดรับ
จากองคศาสดา ซ่ึงเช่ือวาไดรับมอบหมายจากพระเจา/ความเปนจริงสูงสุดใหเผยแสดงแกมนุษย 
หรือองคศาสดา ท่ีเช่ือวาไดบรรลุถึงสัจธรรมอยางแทจริง   

นอกจากนั้น เดือน  คําดี (2545) ไดวิเคราะหวาศาสนามีองคประกอบท่ีสําคัญ 5 อยาง ไดแก  
(1) ศาสดา หมายถึง  ผูกอตั้ง/สถาปนาศาสนา หรือใหหลักคําสอนเพื่อบรรลุความรอดพน/

สัจธรรม  ซ่ีงมีลักษณะแตกตางไปตามประเภทของศาสนา   
(2) พระคัมภีร หมายถึง  รองรอยท่ีเปนลายลักษณอักษร บันทึกพระดํารัส/พระวาจาของ

พระเจา รวมท้ังคําสอน ธรรมปฏิบัติของศาสดา และสานุศิษยท่ีสําคัญ  หรือขอความท่ีบันทึก
เหตุการณเกี่ยวกับศาสนาท่ีทองจํา  แลวจดบันทึก เปนลายลักษณอักษรในเวลาตอมา   ซ่ึงจัดไวเปน
หมวดหมูตามลักษณะของแตละศาสนา    

(3) ศาสนสถาน หมายถึง  สถานท่ีเกิดข้ึนของศาสนา  อันเกี่ยวกับชีวิตของพระศาสดา 
(4) ศาสนพิธี (พิธีกรรม) หมายถึง เคร่ืองหมายหรือสัญลักษณท่ีใชเช่ือมสัมพันธระหวาง

มนุษยกับศาสนา  ซ่ึงอาจจะเปนพิธีกรรมท่ีปฏิบัติเปนสวนบุคคล หรือสวนรวม   
(5) ศาสนบริกร หมายถึง  ผูท่ีพระเจาทรงเลือกสรร หรือผูสละตนเองเพ่ือภารกิจของศาสนา

ท่ีตนนับถือ และประกาศตนเปนสาวก  หรือผูภักดีตอองคศาสดา   
จากการพิจารณานิยามและองคประกอบของศาสนา ในฐานะท่ีศาสนาเปนสถาบันและมีอยู

จริงในสังคม จึงกลาวไดวา ส่ิงท่ีศาสนาสนใจคือ “จิตใจ” ท่ีลึกลับซับซอนในตัวมนุษย ศาสนาสอน
วาชีวิตมนุษยไมใชส่ิงท่ีมีคุณคาในตัวเอง แตชีวิตนั้นจะมีคุณคาเม่ือไปเช่ือมโยงหาส่ิงท่ียิ่งใหญกวา
นั้น ส่ิงท่ียิ่งใหญนี้แตละศาสนาสอนไมเหมือนกัน บางศาสนาสอนวาส่ิงท่ียิ่งใหญนั้นคือ พระเจา 
บางก็สอนวาเปนนิพพาน  แตในความหมายรวม ๆ หมายถึง ภาวะท่ียิ่งใหญเกินขอบเขตโลกแหง
ผัสสะ (Transcendent)   ศาสนาท้ังหลายแมจะสอนตางกันแตจุดเนนเหมือนกัน คือ สอนใหมองเห็น
คุณคาและความสําคัญของ “ความจริงสูงสุด” เปนนิรันดรภาพ ซ่ึงเปนจุดหมายปลายทางแทจริงของ
ชีวิต  ศาสนาจึงเปนเนนเร่ืองความเชื่อศรัทธาแหงจิตใจท่ีพัฒนาอยางเปนระบบ มีโครงสราง  
เปนสถาบันท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสังคมมนุษยชาติ   ซ่ึงแยกไดเปนองคประกอบภายนอกและ
ภายในท่ีเช่ือมโยงสัมพันธตอกัน 

1) องคประกอบภายนอกของศาสนา คือ การแสดงออกในฐานะเปนสถาบันท่ีมีอยูในสังคม 
ในฐานะท่ีศาสนาเปนหนึ่งในสถาบันของสังคม กําเนิดและพัฒนาการตามบริบท 

ของชีวิตในสังคม ศาสนาจึงมีลักษณะท้ังการไดรับและการมีอิทธิพลตอสังคม รวมท้ังเร่ือง 
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จารีต ประเพณี วัฒนธรรมหรือแมกระท่ังกฎหมายในสังคม  จึงจําเปนตองการระบบ โครงสรางใน
รายละเอียด เพื่อรักษาอัตลักษณของการเปนศาสนา เพื่อสงเสริมใหมีการดําเนินตามหลักธรรมคํา
สอนของแตละศาสนาอยางเครงครัดและนําไปใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีสอดคลอง
กับการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ดังนั้น องคประกอบท่ีสําคัญประการแรก คือ องคประกอบท่ีแสดงออกมาภายนอก 
ท่ีเช่ือมโยงกับ “ท่ีนี่และเวลานี้” (The here and now) ในบริบทของสังคม ศาสนาจึงมีบทบาทและ
หนาท่ีในการใหบริการแกสังคม ตามอัตลักษณของตน 

2) องคประกอบภายในของศาสนา คือ ความเช่ือม่ันศรัทธาแหงจิตใจ 
สาระของศาสนา คือ ความตระหนักวามนุษยมีลักษณะพิเศษ “ภายในชีวิตมนุษย”  

(The inner life of man)  ท่ีทําใหมนุษยสามารถมีความสัมพันธหรือสามารถบรรลุถึงความเปนจริง 
สูงสุดได นี่เปนพลังภายในท่ีทําใหมนุษยมีความเชื่อม่ัน (Believes)  หวัง  (Hopes) ไววางใจ (Trusts)  
ท่ีจะดําเนินตามหลักธรรมคําสอนของศาสนา  ไมใชในแบบเครื่องจักร (Mechanism) แตในแบบ
อุทิศชีวิตจากพลังภายในท่ีเช่ือม่ัน ศรัทธาตอความจริงท่ีศาสนาสอน 

ดังนั้น องคประกอบสําคัญท่ีสุดของศาสนา คือ ทาทีภายในท่ีเปนพลังผลักดันใหมนุษย
ดําเนินชีวิตตามหลักคําสอน  ดวยความเชื่อศรัทธาสวนบุคคลท่ีจะดําเนินตามหลักความจริงท่ี 
ศาสนาสอน  อยางไรก็ตาม พึงระวังทาทีของการพิจารณาศาสนาในแตเพียงดานองคประกอบ
ภายนอก  (ความเปนสถาบันในสังคม)  เพราะทําใหมนุษยยึดติดแต “เปลือก” จนลืม “แกนสาระ” 
ของศาสนา ทําใหมนุษยยึดติดแตเพียงกรอบ หรือการปฏิบัติตามตัวบทกฎเกณฑ จนลืมไปวาศาสนา
มีบทบาทในฐานะเปน “คําตอบชีวิต” ท่ีเปนหลักหรือแนวทางเพื่อใหมนุษยดําเนินชีวิตเพื่อมุงสู
ความจริงสูงสุด อันเปนเปาหมายชีวิตอยางแทจริง 

ศาสนาเปนส่ิงท่ีซับซอน เนื่องจากความจริงในศาสนาคาบเก่ียวท้ังในเร่ืองเน้ือหาของ
ขอเท็จจริง  (Matters of Fact)  มโนภาพ (Matters of  Logic)  การตัดสิน (Matters of Appraisal)  
และความเช่ือ (Matters of Faith)    (William, 1976)  อยางไรก็ตามหัวใจของศาสนาคือความเช่ือ
ศรัทธาในจิตใจท่ีเกี่ยวของกับคนแตละคนในฐานะเปนแนวทางการดําเนินชีวิต ศาสนาเปนเร่ืองของ
ชีวิตภายในของแตละคนท่ีไดพบและเขาสูโลกของศาสนา หรือการมีประสบการณสวนบุคคลใน
ศาสนา  ศาสนาจึงเปนคําตอบสูวิถีชีวิตบนพ้ืนฐานของความสํานึกตนวา ชีวิตยังมีคุณคาและ
ความหมายแมภาวะในปจจุบันอาจเต็มดวยความทุกข ความเจ็บปวด แตมนุษยมีศักยภาพภายใน  
ท่ีมีความสัมพันธกับภาวะท่ียิ่งใหญ (ความจริงสูงสุด/พระเจา/นิพพาน)  ท่ีสามารถทําใหมนุษยบรรลุ
ถึงชีวิต (ภาวะ) ท่ีสมบูรณ (นิพพาน) ซ่ึงมีลักษณะเปนอุตรภาพ (Transcendence) อันเปนความจริง  
ความดี และความงามสมบูรณสูงสุด 
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การอธิบายความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมนุษยกับศาสนา สามารถนําเสนอได
หลายแงมุม  ในฐานะท่ีศาสนาเปนอารยธรรมท่ีมองเห็นไดในการเปนสถาบันทางสังคม และ 
อารยธรรมในรูปของความเช่ือศรัทธาภายในจิตใจท่ีมุงสูความเปนจริงสูงสุด  ศาสนาอาจเปนวิธีการ
อธิบายโลก ความเปนมาและเปาหมายของสรรพส่ิง เพื่อเตือนใจใหมนุษยสํานึกตอการมอง 
ความจริงของชีวิต   อยาลืมวาส่ิงท่ีศาสนาย้ํา ไมใชทฤษฏี หรือความรู ความเขาใจความจริงในดาน
สติปญญาเทานั้น  แตส่ิงท่ีศาสนาใหความสําคัญท่ีสุดคือ ทาทีภายในจิตใจของมนุษยแตละคน 
ท่ีปรารถนาจะเปดตนเองสูความเปนจริงสูงสุด (ความรอดพน)  ดวยการประพฤติปฏิบัติตน  
ดวยความทุมเทและรับผิดชอบท่ีจะมุงหนาบรรลุถึงความเปนจริงสูงสุดนั้น   ในฐานะเปนความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล 

หลักการของศาสนา  เปนการพบกันระหวางความเปนจริงสูงสุดกับการออกแรง  
(ความพยายาม) ของมนุษยท่ีจะบรรลุถึงความเปนจริงสูงสุดนั้น  ศาสนาเปนแรงจูงใจใหมนุษย 
มีอารยธรรม ในขณะเดียวกันมนุษยไดดึงความจริงในศาสนาใหเปนรูปธรรมในฐานะเปนสถาบัน
ในสังคม เพื่อชวยหลอหลอมและขัดเกลามนุษยใหดําเนินชีวิตตามรูปแบบมนุษยท่ีสืบเนื่องกันมา
จากชนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง   แมศาสนาจะใหความสําคัญดานคุณคาภายในจิตใจมากกวา แตศาสนา
มีลักษณะเหมือนเหรียญท่ีมีสองดาน ความสัมพันธระหวางมนุษยกับศาสนาจึงตองมีท้ังสวนท่ีอยู
ภายในจิตใจและตองมีการแสดงออกภายนอกดวย  ศาสนาจึงไมไดอยูแคระดับการข้ึนกับแตละคน
เทานั้น  ส่ิงท่ีศาสนาย้ําคือ คุณคาภายในจิตใจและแสดงออกภายนอก ตามหลักธรรมของศาสนา  
โดยมีเปาหมายเพื่อจะไดบรรลุถึงความเปนจริงสูงสุด 

และท่ีสุด ศาสนาจะไมมีคุณคาและความหมาย  ถาหากมนุษยมองศาสนาแตเพียง
ภายนอก และจํากัดกรอบแตเพียงบริบทของความกลัว  พึงระมัดระวังการดําเนินตามหลักธรรมของ
ศาสนา เพียงเพราะความกลัว  กลัวถูกลงโทษ  กลัวตกนรก  หรือแมแตการถือศาสนาแบบเด็ก ๆ  
ท่ีอยากไดขนม (สวรรค) ถาทําในส่ิงท่ีผูใหญ (พระเจา) มอบหมายใหทํา 

ดังนั้น การแสดงออกเชิงพฤติกรรมทางศาสนาของบุคคล จึงเช่ือมโยงกับทาทีภายใน
จิตใจท่ีแตละบุคคล สามารถกาวผานองคประกอบภายนอก (กฎเกณฑ ระเบียบ โครงสราง) ของ
ศาสนา ไปสูองคประกอบภายใน (ความเช่ือศรัทธา) ไดมากนอยแคไหน สอดคลองกับหลักธรรม
และหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือเพียงไร เปนส่ิงบงบอกถึงการเปน “ศาสนิกชน 
ท่ีแทจริง” ของศาสนานั้นๆ  
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6. ความสัมพันธระหวางศาสนาและเด็ก  
โสภา ชปลมันน (2008) อธิบายความสัมพันธระหวางศาสนากับมนุษยวา หลักธรรมของ

ศาสนาจะชวยใหคนมีสติรูจักระมัดระวังในการดําเนิน ชีวิตนอกจากนี้ยังชวยทําใหเขาใจสภาพ
ความเปนจริงของชีวิตรูจักแกปญหามีความยับยั้ง ช่ังใจในการดําเนินชีวิต มีความเช่ือม่ันในการท่ีจะ
กระทําความดี 

ซ่ึง วัฒนา ปุญญฤทธ์ิ  (2009) ไดเสนอกระบวนการพัฒนาจริยธรรมตามหลักของศาสนาใน
ตัวเด็ก ควรดําเนินอยางเปนข้ันตอน ดังนี้ 

1) การรับรู เกิดจากการท่ีเด็กไดรับประสบการณจากสภาพแวดลอมแลวเกิดความเขาใจ 
ยินดีท่ีจะเรียนรู และสนใจในส่ิงท่ีจะเรียนรู มีการเตรียมตนใหพรอมท่ีจะเรียนรูในเร่ืองนั้น ๆ 

2) การตอบสนอง เม่ือไดรับรูเร่ืองท่ีสนใจแลวเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนอง ถาเปนเร่ือง 
ท่ีตรงกับความตองการ จะมีการตอบสนองทางบวก เต็มใจท่ีจะตอบสนอง และมีความพึงพอใจ 
ในการตอบสนองในเร่ืองนั้น 

3) การสรางคานิยม เม่ือไดรับรูจากส่ิงแวดลอมและไดตอบสนองจะเกิดเปนคานิยม และ
หากคานิยมนั้นเปนส่ิงที่เด็กพึงพอใจ จะเกิดการยอมรับคานิยม ท้ังนี้การยอมรับคานิยม  อาจจะ 
มีมากกวาหนึ่งอยางก็ได ท้ังนี้เด็กอาจแสดงออกมาใหเห็นถึงการปฏิบัติซํ้า ๆ จนเปนท่ีสังเกตเห็นได 

4) การจัดระเบียบ หลังจากสรางคานิยม และยอมรับคานิยมแลว จะนํามาคิดพิจารณาและ
รวบรวมคานิยม นํามาจัดระบบระบบคานิยม ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีใชเวลามาก อาจจะยังยากท่ีจะ
สังเกตเห็นในระยะปฐมวัย 

5) การสรางลักษณะนิสัย เปนข้ันตอนหลังจากนําคานิยมท่ีดีอยางหลากหลายมาจัดเปน
ระเบียบ และนํามาเปนแนวทางการประพฤติปฏิบัติ สรางเปนหลักยึดในการตัดสินใจ และแสดงถึง
ลักษณะนิสัย 

ท้ังนี้จากข้ันตอนดังกลาวแสดงถึงการพัฒนาจริยธรรม ซ่ึงตองใชเวลาในการฝกปฏิบัติ
คอนขางยาวนาน จนกวาจะเกิดเปนลักษณะนิสัยท่ีแสดงถึงการมีจริยธรรม การมีความรูสึกผิดชอบ
ช่ัวดี แตแมวาจะเปนเร่ืองท่ียากและใชเวลา หากเด็กไดรับการวางรากฐานทางจริยธรรมที่เหมาะสม
แลวยอมนําพาใหเด็กไดรับความสุขความเจริญ เกิดประโยชนท้ังตอตนเองและตอสังคมโดยรวม 
ดังนั้นการสงเสริมและพัฒนาเด็กนอกจากพัฒนาการโดยทั่วไปแลว ก็ควรสงเสริมและพัฒนา
ทางดานคุณธรรม จริยธรรมควบคูไปดวย ท้ังนี้เพื่อเปาหมายของการใหเด็กไดเติบโตข้ึนเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณ 
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จึงกลาวไดวา การดําเนินชีวิตของมนุษยจําเปนตองมีหลักหรือแนวปฏิบัติทางจริยธรรม 
ท่ีเช่ือมโยงกับหลักธรรมคําสอนของศาสนา ซ่ึงมีความจําเปนตองไดรับการปลูกฝงและเสริมสราง
ใหเกิดพัฒนาการอยางตอเนื่องในชีวิต ตั้งแตวัยเด็กเปนตนมา เพื่อใหเขาไดมีพัฒนาการในการ
ดําเนินชีวิตอยางถูกตองเหมาะสมตามวิถีชีวิตของมนุษยท่ีมุงสูความจริง ความดีและความงาม อาศัย
หลักธรรมคําสอนของศาสนาเปนแนวทาง 

 
ตอนท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกับบาทหลวงและการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก 

คริสตศาสนา ในฐานะท่ีเปน “ศาสนา” ยอมองคประกอบ มีรูปแบบ โครงสรางซ่ึงสืบทอด
และพัฒนาจากประเพณีของชาวอิสราเอลในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมของบรรดาอัครสาวก
และคริสตชนในยุคแรกๆ อันเนื่องมาจากคําส่ังสอนและการปฏิบัติของพระเยซูคริสตเจา และ 
การประยุกตเขากับสภาพแวดลอมทางสังคมในตะวันตกจากพื้นฐานความเช่ือของการเปน
ประชากรของพระเจา เปนประชาคมของผูท่ีไดรับการเลือกสรรจากพระเจา ท้ังนี้ไมไดหมายความ
วา ทุกคนเทาเสมอกันในหนาท่ีในประชาคมนี้ ทุกคนมีพระพรพิเศษของพระเจาใหทําหนาท่ีพิเศษ
ของตนเองดังท่ีอวัยวะตางๆ ในรางกายยอมมีหนาท่ีตางๆ กันไป (1 คร 12)  มีการเปรียบเทียบวา 
คริสตศาสนจักรมีแตเพียงศีรษะเดียว คือ พระเยซูคริสตเจาก็จริง แตในประชาคมก็มี “ผูแทน”  
ซ่ึงพระองคไดทรงมอบอํานาจใหกระทําหนาท่ีตางๆ ประเพณีเหลานี้คือพื้นฐานความเปนมาของ 
ความหมาย สถานภาพและบทบาทของบาทหลวง1 (พระสงฆคาทอลิก)  

 
1. ความเปนมาและความหมาย 
ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม กลาวถึงการท่ีพระเจาทรงเลือกสรรชนชาติอิสราเอล 

ใหเปนชนชาติศักดิ์สิทธ (การเปนประชากรของพระเจา) และพระองคทรงเลือกตระกูลหนึ่งจากสิบ
สองตระกูล (ตระกูลเลวี)  (อพย 19: 6) ใหเปน “ตระกูลสมณะ”  มีหนาท่ีเปนตัวแทน (คนกลาง) 
ระหวางพระเจากับประชากรของพระองค เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวางพระเจากับประชากร 
ของพระองคโดยผานทางการประกอบพิธีกรรม  ในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม พระเยซู 
ในฐานะ “คนกลางระหวางมนุษยกับพระเจา”  ทรงเปน “สงฆแตองคเดียว” ไดทรงเลือกสาวก
จํานวนหนึ่งใหอยูใกลชิดกับพระองคตลอดเวลา จํานวนและรายชื่อท่ีชัดเจนคือ 12 ทาน ซ่ึงเทากับ
จํานวนของตระกูลอิสราเอล (มธ 19: 23, ลก 22: 28-30) สาวกท้ัง 12  เปนตนกําเนิดของประชากร
                                                           
1คําวา “สงฆ”  ตามคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก เปนคําที่มีความหมายครอบคลุมทั้ง พระสังฆราช (มุขนายก) 
และ พระสงฆ (บาทหลวง) ดังน้ัน การนําเสนอสาระตอไปน้ี ซึ่งผูวิจัยใชคําวา “บาทหลวง” (เพ่ือใหสอดคลองกับ
ช่ืองานวิจัย) จึงมีความหมายท่ีครอบคลุมทั้ง พระสังฆราช (มุขนายก) และ พระสงฆ (บาทหลวง) ดวย.  
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ใหมของพระเจา  เปนผูชวยพระเยซูคริสตเจาในการประกาศอาณาจักรของพระเจา  (มก 6: 7-13, ลก 
9: 1-6)  มีหนาท่ีพิเศษ ดังจะเห็นไดจากกิจการตางๆ หลังจากท่ีพระเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพแลว 
เนื่องจากพวกทานคือผูท่ีไดรวมชีวิต ไดเห็นพระเยซูคริสตเจาส้ินพระชนมและกลับคืนพระชนมชีพ 
(ลก 24: 48-49, กจ 1: 4-11) พวกทานมีหนาท่ี “รับใช”  เหมือนท่ีพระเยซูคริสตเจาไดทรงกระทํา 
เปนแบบอยาง (มธ 23: 11, ยน 12: 25, มก 9: 35, 10: 43, 20: 26-28) พวกทานจะตองเปนพยานชีวิต
และคําสอนของพระเยซูคริสตเจา ประกาศอาณาจักรของพระเจา ดูแลรักษา “ฝูงแกะ” ของพระองค 
(มธ 9: 35-38) รวมทั้งสาวกอ่ืนๆ ท่ีทําหนาท่ีผูนํา (1 ปต 5: 2) ในพันธสัญญาเดิม  พระยาหเวหทรง
เปน “ศิลา” ของอิสราเอล ในพระวรสาร ปเตอรคือ “ศิลา” ของคริสตศาสนจักร (ดู มธ 16: 13-20) 
และสาวกท้ังสิบสองคือ “เสาหลัก” หรือรากฐาน (อฟ 2: 20, วว 21: 24) พระเยซูคริสตเจาทรงรับ
ทรมานเพื่ออาณาจักร บรรดาสาวกก็ไดรับทรมานเชนเดียวกัน     สาวกทั้ง 12  ซ่ึงไดช่ือวาเปน  
“อัครสาวก”  ตามความหมายเดิมหมายถึงผูท่ีเปนพยานถึงการส้ินพระชนมและการกลับคืนพระ
ชนมชีพของพระเยซูคริสตเจา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายหนาท่ีพิเศษจากพระองค เปาโลจึงเปนอัคร
สาวกผูหนึ่งดวย แมวาจะไมเคยรวมชีวิตกับพระเยซูโดยตรง แตพระคัมภีรเลาวาทานได “พบ” พระ
เยซู  (ผูกลับคืนชีพ) ขณะเดินทางไปจับกุมศิษยของพระเยซูท่ีเมืองดามัสกัส และพระองคทรงเรียก
ใหเปนศิษยของพระองค ประกาศอาณาจักรของพระเจา 

ดังนั้น บาทหลวง (พระสงฆ) จึงมีสถานภาพเปนผูรับใช (ศาสนบริกร) ท่ีอุทิศตนเอง 
(Sacrifice) เปนคนกลาง (Mediator) ท่ีนํามาซ่ึงความสัมพันธระหวางพระเจากับมวลมนุษย  
เปน “สงฆ2” ของพระเยซูคริสตเจา นั่นคือ เปนท้ังเครื่องหมายและเคร่ืองมือนําความรอดพน
ทามกลางมนุษยชาติ ในการเปนพยาน (Witness) ท่ีมีชีวิต โดยปฏิบัติตามจิตตารมณความรัก 
ตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนผูอภิบาลเหมือนอยางพระองค (ประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ, 
2550: 2 – 4)   

 
 
 
 

                                                           
2โดยผานทางศีลลางบาป  คริสตชนมีสวนรวมชีวิตของพระเยซูคริสตเจา ในการเปนประกาศก สงฆและกษัตริย  
คริสตชนทุกคนจึงเปน “สงฆแหงศีลลางบาป” กลาวคือ มีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรม  แตเน่ืองจาก 
พระเยซูคริสตเจาทรง “เลือกบางคน” (สาวกทั้งสิบสอง) ใหอยูใกลชิด มอบอํานาจในการประกาศขาวดีแหงความ
รอดพน และคอย ๆ พัฒนาสูการเปนพระสงฆในเวลาตอมา โดยมีการกําหนดใหมีขั้นตอนการอบรมสูความเช่ือ 
คริสตชนอยางเขมขนและสัญญาจะถือโสด ยากจนและนบนอบผูปกครอง.  
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การดําเนินชีวิตของบาทหลวง จึงมีองคประกอบสองสวนสําคัญ คือ 
1) การเปน (Being)  
การเปนบาทหลวง เปนไปตามจิตตารมณอันสูงสงและมีเกียรติของการเปนศาสนบริกร

ของพระเจา เพ่ือการรับใช ดวยสํานึกในความรักของพระเจาทามกลางเพื่อนพ่ีนองทุกคนตามแบบ
พระเยซูคริสตเจา ท่ียอมมอบตนเองเพ่ือความดี ความสุขและความรอดพนของเพ่ือนมนุษย 

2) การกระทํา (Acting) 
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การดําเนินชีวิตในแตละวันท่ีจะสามารถทําใหมีความ

ประสานกลมกลืน มีชีวิตชีวา มีความสมดุลและสงเสริมซ่ึงกันและกัน ระหวางชีวิตจิต (ภายใน)  
ซ่ึงเปนความกาวหนาในความศักดิ์สิทธ์ิ และการอุทิศตนในงานอภิบาล ตลอดจนกิจการงานตางๆ  
ท่ีเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของบาทหลวงเอง (ภายนอก) ดังท่ีสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  
ในเอกสาร Presbyterorum Ordines (1965: 13) กลาววา  “พระสงฆจะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธ์ิได 
โดยปฏิบัติหนาท่ีและในชีวิตสงฆอยางจริงใจ และไมรูจักเหน็ดเหนื่อยในองคพระจิตเจา” 

บาทหลวงจะตองมีชีวิต (Living) ความเปนสงฆของพระเยซูคริสตเจา โดยมีพระเจาเปน
ศูนยกลางของชีวิต ในการที่จะมีชีวิตพระเจา เพ่ือจะมอบใหกับผูอ่ืน หรือใหผูอ่ืนไดพบและสัมผัส
กับชีวิตพระเจาเชนเดียวกัน  และเปาหมายท่ีสําคัญของชีวิตบาทหลวง คือ “การถูกสงออกไป” 
(Sending) เพื่อการเปนประจักษพยานถึงขาวดีแหงความรอดพน ตามคําแนะนําของพระวรสาร ท่ีจะ
นําความหวัง คําส่ังสอน แนวทางการปฏิบัติในชีวิต เพื่อคุณคา ความสุข และสงบสําหรับชีวิต 
อันแทจริงใหเกิดข้ึนในสังคมมนุษยในพระเยซูคริสตเจา 

นอกจากนั้น ในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon law, 1983) ยังกลาววา 
บาทหลวงเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ทําหนาท่ีในนามของคริสตศาสนจักร  กลาวคือ   
“มีหนาท่ีมิใชเพียงแคเปนตัวแทนพระคริสตเจา ศีรษะของคริสตศาสนจักร ตอหนาท่ีประชุมของ
สัตบุรุษเทานั้น แตยังปฏิบัติหนาท่ีในนามของคริสตศาสนจักรท้ังมวลเม่ือนําเสนอการอธิษฐานของ
คริสตศาสนจักรแดพระเจา”  (Canon law, 1983 มาตรา 1552) 

และ “ในนามของคริสตศาสนจักรท้ังมวล ไมไดหมายความวา บาทหลวงเปนผูแทนของ
ชุมชน การอธิษฐานและถวายบูชาของคริสตศาสนจักรนั้นไมอาจแยกจากการอธิษฐานและถวาย
บูชาพระคริสตเจาผูเปนศีรษะของคริสตศาสนจักรได ยังเปนการถวายบูชาพระคริสตเจาเสมอ 
ในและโดยทางคริสตศาสนจักร เปนคริสตศาสนจักรท้ังมวล พระกายของพระคริสตเจาซ่ึงอธิษฐาน
และถวายตนเอง โดยพระองค พรอมกับพระองคและในพระองค ในความเปนหนึ่งเดียวของพระ-
จิตเจาแดพระเจา พระบิดา พระกายท้ังมวล ศีรษะและอวัยวะ อธิษฐานและถวายตนเอง เพราะเหตุนี้ 
บรรดาผูซ่ึงเปนศาสนบริกรในความหมายเฉพาะในพระกายไดรับเรียกวาศาสนบริกร ไมเพียงเพราะ
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พระคริสตเจาเทานั้น  แตยังเปนเพราะคริสตศาสนจักรดวย ท้ังนี้เพราะวาศาสนบริกรเปนตัวแทน
พระคริสตเจา และสามารถเปนตัวแทนคริสตศาสนจักรอีกดวย” (Canon law, 1983 มาตรา 1553) 

จึงกลาวไดวา ความหมายและสถานภาพของบาทหลวงในคริสตศาสนจักรคาทอลิก คือ 
การไดรับการเรียก เลือกจากพระเจา และการตอบรับของบุคคลนั้นดวยใจอิสระ ภายใตการรับรอง
ของคริสตศาสนจักร สูการเปน “สงฆ” ของพระเจา ในพระเยซูคริสตเจา ในการรับใชพระเจาใน
คริสตศาสนจักรของพระองค เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ 

 
2. บทบาท 
บาทหลวงมีสถานภาพเปนผูรับใช (ศาสนบริกร) ท่ีอุทิศตนเองแดพระเจา ตามแนวทาง

ของคริสตศาสนจักร ในการเปนคนกลางท่ีนํามาซ่ึงความสัมพันธระหวางพระเจากับมวลมนุษย  
เปน “สงฆ” ของพระเยซูคริสตเจา นั่นคือ เปนท้ังเคร่ืองหมายและเครื่องมือนําความรอดพน
ทามกลางมนุษยชาติ ในการเปนพยาน (Witness) ท่ีมีชีวิต โดยปฏิบัติตามจิตตารมณความรัก 
ตามแบบอยางพระเยซูคริสตเจา เพื่อเปนผูอภิบาลเหมือนอยางพระองค  บทบาทของบาทหลวง 
จึงดําเนินตามวิถีชีวิตและภารกิจของพระเยซูคริสตเจา  

ในพระคัมภีรคริสตชนไดเอยพระนามพระเยซูคริสตเจาหลากหลาย เชน บุตรมนุษย  
ผูรับใชท่ีทนทุกข ลูกแกะพระเจา  ฯลฯ  แตลักษณะเดนท่ีสุดของพระเยซู คือ การเปนบุคคลท่ี 
พระเจาสัญญาจะประทานใหแกประชากรของพระองค  คือ “พระแมสซีอาห”  ในพระคัมภีร 
ภาคพันธสัญญาเดิมไดทํานายถึงบทบาทและกิจการของพระแมสซีอาห (พระผูไถ) ท่ีพระเจาสงมา
ชวยเหลือมนุษยชาติ    โดยสรุปบทบาทและภารกิจของพระเยซูไดในฐานะพระแมสซีอาหท่ีพระเจา
สัญญาไดสามลักษณะ คือ การเปนอาจารยผูสอน (ประกาศก)  สงฆ (ผูทําใหศักดิ์สิทธ์ิ/บรรลุถึงชีวิต
นิรันดร) และกษัตริย (ผูนําความรอดพนพน) กลาวคือ (วุฒิชัย  อองนาวา, 2549) 

1)  การเปนประกาศก (ประกาศขาวดีแหงความรอดพน) 
 พันธสัญญาเดิมเลาถึงพระเจาทรงเลือกสรรบรรดาประกาศก ใหทําหนาท่ีประกาศ

สอนในนามของพระเจา ตักเตือนประชากรใหซ่ือสัตยตอพระยาเวห ประกาศกตางๆ ในพันธสัญญา
เดิมยังไดกลาวถึง “พระแมสสิอาห”  ในฐานะประกาศกท่ีพระเจาสงมาเพื่อประกาศขาวดีแหงความ
รอดพน   พระคัมภีรภาคพันธสัญญาใหม โดยเฉพาะในพระวรสารท้ังส่ี ไดเลาถึงฝูงชนจํานวนมาก 
ทุกประเภท ทุกชนช้ันในสังคมในสมัยนั้นไดติดตามฟงการเทศนา “ประกาศขาวดี”  ของพระเยซู- 
คริสตเจา  มีประชาชนจํานวนมากติดตามและเปนศิษยของพระองค พระเยซูคริสตเจาทรงเปน
เหมือนกับ “ผูรู” หรือ “ครู” ทานหนึ่งในสมัยนั้น ท่ีประกาศเทศนสอนฝูงชนใหมีความเช่ือม่ัน
ศรัทธาตอพระเจา พระเยซูคริสตเจาทรงยอมรับวาพระองคทรงเปนอาจารย “ทานท้ังหลายเรียก 
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เราวาอาจารย...ถูกแลวเราเปนอยางนั้นจริง” (ยน 13: 13)  ทรงส่ังสอนฝูงชนท้ังตามลานสาธารณะ
และในศาลาธรรม รวมท้ังในพระวิหาร (ลก 20: 47) แตส่ิงท่ีพระเยซูทรงปฏิบัติตางจากอาจารยทาน
อ่ืนๆ ในสมัยนั้น คือ พระองคสอนอยางผูมีอํานาจ (มก 1: 22) สอนโดยการใชอุปมา (นิทาน
เปรียบเทียบ)  (มธ 18 : 23 – 35. 20:  1 – 16, ยน 14 : 1-10) สอนโดยการใชการเสวนาแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ พระเยซูสอนถึงทาทีและความสัมพันธท่ีถูกตองระหวางมนุษย
กับพระเจา ในฐานะท่ีพระเจาเปน “พระบิดา” (ลก 11: 2) รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีถูกตองสูการมี
ความสัมพันธกับพระเจาและกับเพื่อนมนุษย    โดยเนนความเรียบงาย จริงใจ ไมใชยึดตามระเบียบ
กฎเกณฑตามลายลักษณอักษร เหมือนกับท่ีอาจารยสมัยนั้นสอนประชาชน 

บทบาทการเปนอาจารยผูสอนของพระเยซูคริสตเจายังมีลักษณะพิเศษตางจากอาจารย
ในสมัยนั้น เพราะพระองคทรงทําอัศจรรย โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การบําบัดรักษาโรค” (มก 1: 29 – 
33, 3)  ทรงขับไลปศาจ (มก 1: 23 -28)  ปลุกคนตายใหกลับมีชีวิต (มก 5: 21)  การทําอัศจรรยของ
พระเยซูคริสตเจามีความหมายมากกวาการรักษาใหหายในดานรางกาย แตเปนการบําบัดรักษาให
มนุษยหลุดพนจากบาปท่ีทําใหมนุษยมีความทุกขและตองตาย การบําบัดรักษาของพระเยซูคริสตเจา
จึงเปนเครื่องหมายของการเอาชนะบาป สูการมีชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา อันเปนโลกใหมท่ีเปน 
“ฟาใหม แผนดินใหม” หรือการบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณในอาณาจักรของพระเจา (ชีวิตนิรันดร) 
นั่นเอง 

นอกจากนั้น พระเยซูคริสตเจายังมีคําคมท่ีฝากขอคิดเตือนใจแกผูฟงการเทศนาของ
พระองค  เชน “ทําไมทานจึงมองดูเศษฟางในดวงตาของพี่นอง แตไมสังเกตเห็นทอนซุงในดวงตา
ของตนเลย” (ลก 6: 41)  “ทานอยากใหเขาทําตอทานอยางไร ก็จงทําตอเขาอยางนั้นเถิด” (ลก 6: 31) 

เปนตน 
2)   การเปนสงฆ (ผูทําใหศักดิ์สิทธ์ิ/บรรลุถึงชีวิตนิรันดร) 

  ในพันธสัญญาเดิม ใหความสําคัญตอการประกอบศาสนพิธี โดยเนนบทบาทของ 
“สงฆ/สมณะ” ท่ี เปนคนกลางระหวางประชาชนกับพระเจา   พระสงฆเปนบุคคลท่ีไดรับ 
การเลือกสรรจากพระเจาเปนพิเศษเพ่ือถวายบูชาและเพ่ือนําพระพรของพระเจามาสูประชากร 
ของพระองค ชาวอิสราเอลมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ตองถวายบูชาตอพระเจาผานทางศาสนบริกรสงฆ 
(อพย 32: 25 – 29.  กดว 3: 12 – 13, 41)  โดยเฉพาะในพระวิหารแหงเยรูซาเล็ม  บทบาทสําคัญอีก
ประการหนึ่งของพระเยซูคริสตเจา คือ การเปนสงฆ คนกลางระหวางพระเจากับประชากรของ
พระองคดวยการถวายบูชา แตความพิเศษของการทําหนาท่ีสงฆของพระเยซูคริสตเจา คือ พระองค
ถวายชีวิตของพระองคเองเปนเคร่ืองบูชาท่ีสมบูรณแบบ เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ (มธ 16: 
21) ทรงยอมหล่ังพระโลหิตและพระชนมชีพของพระองคบนไมกางเขน (มก 10: 45, 14: 24)  
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“คร้ังเดียวตลอดกาล” ทําใหมนุษยไดรับความชอบธรรมและสามารถบรรลุถึงชีวิตท่ีสมบูรณใน 
พระเจา  “แลวทุกคนก็ไดรับความชอบธรรมเปนของประทาน… อาศัยการไถกูเราใหเปนอิสระใน
พระคริสตเยซู พระเจาทรงสถาปนาพระเยซูเปนเคร่ืองบูชาชดเชยบาป” (รม 3: 24 – 25) 

3)  การเปนกษตัริย (ผูนําความรอดพน) 
 สืบเนื่องจากพระคัมภีรพันสัญญาเดิม มีขอความระบุวาพระแมสสิอาหจะเปนกษัตริย

และผูนําของชนทุกชาติ สืบเช้ือวงศกษัตริยดาวิด เปนกษัตริยในอุดมคติท่ีพระเจาทรงประทานให
เพื่อกอบกูประชากรของพระองคใหพนจากความเปนทาส สูการเปนไท  พันธสัญญาใหม (พระวร-
สาร) ไดนําเสนอชีวิตของพระเยซูคริสตเจา พระแมสสิอาห ผูนําท่ีปลดปลอยประชากรของพระเจา
ใหเปนอิสระ  แตกระนั้น การเปนกษัตริยของพระเยซูคริสตเจาก็ไมใชส่ิงเดียวกับท่ีชาวอิสราเอล
เขาใจ ในขณะที่ชาวอิสราเอลกําลังรอคอยกษัตริยท่ีพระเจาสงมาเพื่อขับไลชาวโรมัน และสถาปนา
อาณาจักรอิสราเอลข้ึนใหม (ตามความเขาใจของชาวอิสราเอลในสมัยพระเยซูคริสตเจา) แตการเปน
กษัตริยของพระเยซูคริสตเจา คือ การเปนกษัตริยแหงจิตใจ ท่ีใหอภัยคนบาปท่ีสํานึกผิด ในพระวร-
สารมีบันทึกการใหอภัยคนบาป (ลก 7: 36 – 50, 15: 11 – 32) “คนสบายดีไมตองการหมอ แตคนเจบ็
ไขตองการ เราไมไดมาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แตมาเพื่อเรียกคนบาป” (มก 2: 17) 

ชีวิตของพระเยซูในฐานะกษัตริย จึงไมใชกษัตริยหรือผูนําท่ียิ่งใหญทางอาณาจักร  
แตหมายถึง การเปนผูนําทางจิตวิญญาณ สูความรอดพนพนท่ีพระเจาทรงสัญญาจะประทานใหแก
ประชากรของพระองค  (ยน 18: 33 – 37) 
 

3. แนวทางการดาํเนินชีวติ 
สภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ในเอกสาร Lumen Gentium (1964:40) ไดอางถึงพระวร-

สารนักบุญมัทธิว วามนุษยไดรับการเรียกใหกาวสูความดีบริบูรณและพระองคเองไดบรรลุถึงแลว  
“ทานท้ังหลายจงเปนคนดีครบครันเหมือนพระบิดาผูสถิตในสวรรคเปนผูดีครบครัน”  (มธ 5:48)  
ซ่ึงสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  (1964: 10) อธิบายวา “ทุกคนท่ีเช่ือในพระเยซูคริสตเจา ไมวาจะมี
ตําแหนง หรือฐานะใดลวนรับการเรียกใหกาวสูความดีบริบูรณของชีวิตคริสตชน และมีความรัก
อยางสมบูรณ”  การจะกาวสูความดีบริบูรณของชีวิตคริสตชนนั้นจะเปนไปไดดวยการต้ังม่ันท่ีจะ
ดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูคริสตเจา กลาวคือ การเจริญชีวิตตามแนวทางแหงพระวรสารท้ังครบ   
ซ่ึงแบงออกเปนคุณธรรมสามประการไดแก ความยากจน ความบริสุทธ์ิ และความนอบนอมเช่ือฟง  
(Johann Baptist Metz, 1986)  
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คริสตศาสนจักรไดกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตของบาทหลวงดวยการดําเนินชีวิต
ตามคําแนะนําของพระวรสาร  ซ่ึงเปนดําเนินตามวิถีชีวิตและคุณคาของพระเยซูคริสตเจาเอง  
ซ่ึงนักบุญเปาโล3 ในจดหมายถึงชาวโรม อธิบายวาการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสารเปน
หนทางชีวิตท่ีทําใหมนุษยเปนอิสระจากความเห็นแกตัว การเปนทาสของบาปและความตาย  
(รม 8:31-32; กท 5:1)  สอดคลองกับนักบุญยอหน ในพระวรสารของทานท่ีสอนวาการดําเนินชีวิต
ตามคําแนะนําของพระวรสารคือการมีชีวิตท่ีเปนอิสระ เพื่อท่ีจะรักและรับใชพระเจาและเพื่อน
มนุษยอยางเต็มเปยม ตามบทบาทฐานะ และวิถีชีวิตของตน ดังพระดํารัสของพระเยซูคริสตเจาท่ีวา 
“ถาทานท้ังหลายยึดม่ันในวาจาของเรา ทานก็เปนศิษยของเราอยางแทจริง ทานรูความจริงและ 
ความจริงจะทําใหทานเปนอิสระ” (ยน8:31-32) 

จึงกลาวไดวา การดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสาร คือ การดําเนินชีวิตตาม
วิถีชีวิตและคุณคาท่ีพระเยซูคริสตเจานําเสนอ (Francis J. Molaney, 1980) กลาวคือ พระองคทรง
ดําเนินชีวิตอยางยากจน บริสุทธ์ิและนอบนอมเช่ือฟง วิถีชีวิตของพระองคมีลักษณะเปนสภาพของ
จิตวิญญาณท่ีพรอมท่ีจะลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง เพื่อความเปนอิสระของจิตใจท่ีตอบ
รับและใหความรวมมือกับแผนการแหงความรอดพนท่ีพระเจาทรงนําทางและมนุษยตอบรับดวยใจ
อิสระ ซ่ึงสรุปแนวทางการดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสารไดดังน้ี 

1) การดําเนินชีวิตยากจนตามคําแนะนําของพระวรสาร  
หมายถึง การดําเนินตามจิตตารมณของผูยากจนของพระเจา (The anawim or the 

poor of the poor of Yahweh) กลาวคือ การเปนผูท่ีสละน้ําใจของตนเพ่ือทําตามพระประสงคของ
พระเจาอยางสมบูรณ พรอมจะเปดใจรับขาวดีเร่ืองอาณาจักรพระเจา ดวยการลดละความเห็นแกตัว
เพื่อมอบตนแดพระเจา และมอบตนรับใชเพื่อนมนุษย  การไมยึดติดหรือทําใหทรัพยสมบัติ
กลายเปนเปาหมายของชีวิต  (Johann Baptist Metz, 1986)  

2) การดําเนินชีวิตบริสุทธ์ิตามคําแนะนําของพระวรสาร  
หมายถึง การดําเนินชีวิตดวยความตระหนักถึงพระพรของพระจิตเจา ดวยการ

มุงม่ัน ฝกฝน พัฒนาและบังคับตน ในการบูรณาการและควบคุมการใชพลังทางเพศ ใหอยูใน
ขอบเขตหรือความพอดีตามจุดประสงคของเพศท่ีพระเจาทรงกําหนด และตามสถานะของบุคคล 

                                                           
3นักบุญเปาโล  (St. Paul)  มีช่ือปรากฏในหนังสือพันธสัญญาใหม หลังพระเยซูคริสตเจาเจาเสด็จสูสวรรคแลว  

ทานเปนชาวยิว ถือสัญชาติโรมัน เดิมไดเบียดเบียนสาวกของพระเยซู  ภายหลังไดกลับใจเปนสาวกของพระเยซู
อยางอัศจรรย  ถือวาเปนหน่ึงในอัครสาวก โดยไดพยายามเผยแพรคําสอนของพระเยซูจนไดช่ือวาเปนหน่ึงใน
กลุมอัครสาวก  ไดต้ังกลุมคริสตชนตามท่ีตาง ๆ และไดเขียนจดหมายหลายฉบับถึงกลุมคริสตชนหลาย ๆ แหง  
โดยจดหมายเหลาน้ันไดเปนสวนหน่ึงของหนังสือในพันธสัญญาใหม. 
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เปนวิถีชีวิตท่ีอุทิศตนทํางานของพระเจาดวยหัวใจไมแบงแยก เพื่อมุงสูอาณาจักรพระเจา ดวยการ
อุทิศชีวิตท้ังครบเพ่ือรับใชพระเจา และเพื่อนมนุษยนั่นเอง (Francis J. Molaney, 1980) 

3) การดําเนินชีวิตดวยความนอบนอมเช่ือฟง ตามคําแนะนําของพระวรสาร  
หมายถึง ความพรอมของจิตใจท่ีจะปฏิบัติตามคําส่ังของผูมีอํานาจชอบธรรม มิใช

ทําตามแบบยอมจํานน (Submissively) แตเปนการฟงและการเลือกกระทําตามดวยใจสมัครและดวย
ความรักเปนแรงจูงใจ เปดใจดําเนินชีวิตตามพระประสงคของพระเจา เพื่อความรอดพนของ
มนุษยชาติ (Francis J. Molaney, 1980) 

การดําเนินชีวิตตามคําแนะนําของพระวรสารน้ี เปนวิถีชีวิตเพื่อมุงสูพระเจา ตาม
แผนการแหงความรอดพน มีมิติท่ีเปนเร่ือง “ประสบการณสวนบุคคล” หรือ “ทาทีภายใน” ท่ีแตละ
คน “ดําเนินชีวิตดวยความรักในพระเจา และปฏิบัติตนดวยความรักตอเพื่อนพี่นอง” รวมท้ัง 
การเสริมสราง “การหลอเล้ียง” ความสัมพันธกับพระเจา อาศัยการภาวนา การรวมพิธีกรรม  
ดวยจิตสํานึกถึง “การอยูกับพระเจา” เปนการชิมลางถึงความสุขแทในอาณาจักรของพระเจา  
เปนลักษณะของการกลับใจจากตนเองสูพระเจา กลาวคือ การปลดปลอย ลด ละ เลิก การดําเนนิชีวติ
ท่ียึดตัวเองเปนศูนยกลาง สูการดําเนินชีวิตโดยยึดพระประสงคของพระเจา 

นอกจากนั้น ยังตองคํานึงถึงมิติภายนอก ไดแก การดําเนินชีวิตรวมกับคนอ่ืนในการ
ติดตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจา ตามคําแนะนําของพระวรสาร ไดแก การดําเนินชีวิตดวย
ความยากจน บริสุทธ์ิและนอบนอมเช่ือฟง หรือ ชีวิตจิตวิญญาณแบบเปนหนึ่งเดียวกันเปนลักษณะ
ของการดําเนินชีวิตดวยความรัก ตามผลการทํางานของพระจิต ซ่ึงนักบุญเปาโล ใหตัวบงช้ีถึง 
ผลการทํางานของพระจิต ในบุคคลท่ีมีพัฒนาการดานจิตวิญญาณ คือ  “ความรัก ความช่ืนชม  
ความสงบ ความอดทน ความเมตตา ความใจดี ความซ่ือสัตย ความออนโยน และการรูจักควบคุม
ตนเอง” (กท 5 : 22-23) 

 
4. หลักการและมิติของการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิก 
บาทหลวง เปนศาสนบริกรของพระเจา ท่ีอุทิศตนรับใชคริสตศาสนจักร โดยผานทางศีล

บรรพชา  ซ่ึง Apostolic Constitution Fidei Depositum  (1993: 1536) กลาววาศีลบรรพชาเปนศีล
ศักดิ์สิทธ์ิ อันเนื่องมาจากส่ิงซ่ึงภารกิจท่ีพระเยซูคริสตเจาไดมอบไวใหบรรดาอัครสาวกของ
พระองคใหปฏิบัติตอมา เพื่อท่ีจะไดปฏิบัติในคริสตศาสนจักรจนส้ินยุค เพราะเหตุฉะนั้น จึงเปนศีล
ศักดิ์สิทธ์ิแหงหนาท่ีศาสนบริการในงานธรรมทูต4”  

                                                           
4มีอยูสามระดับคือ พระสังฆราช พระสงฆและสังฆานุกร.  
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ศีลบรรพชา หมายถึงการท่ีพระเจาทรงเลือกสรรสมาชิกของคริสตศาสนจักรบางทานให
ทําหนาท่ีพิเศษ สูการรับใชภารกิจของคริสตศาสนจักรเปนพิเศษ ประเพณีของคริสตศาสนจักรถือวา 
ศีลบรรพชาน้ีประทับ “ตรา” ไวในบุคคลผูรับ ทําใหเขาเปน “ผูแทนของพระเยซูคริสตเจาบนโลก” 
การเนน “ตรา” นี้ทําใหมีการจํากัดหนาท่ีของการรับใชคริสตศาสนจักรสําหรับศาสนบริกรสงฆ 
สภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 ไดใหโอกาสแกฆราวาสมากยิ่งข้ึน แตก็ยังไมสามารถทําไดมากไปกวานี้ 
ท่ีจริงเร่ือง “ตรา” เปนเร่ืองของสถานภาพของบุคคลผูรับศีลบรรพชา ซ่ึงเขามามีสวนรวมกับคน
อ่ืนๆ ในฐานะคณะหน่ึงเดียว เขามีหนาท่ีพิเศษบางอยางท่ีทําใหเขาแตกตางไปจากคนอ่ืนๆ แตก็
ไมไดแยกออกจากคนอ่ืนในกลุมคริสตชน  คริสตศาสนจักรสามารถยกเลิกหนาท่ีพิเศษสําหรับ
บาทหลวงองคหนึ่งองคใดได ไมวาจะช่ัวคราวหรือถาวรซ่ึงเปนเร่ืองการบริหารมากกวาท่ีจะเปน
เร่ืองหลักความเช่ือ (Dogma) โดยผานทางศีลบวช บาทหลวงไดรับพระหรรษทานพิเศษจากพระจิต
จากการรับศีลนี้ ทําใหรวมกับหมูคณะสงฆ เพื่อรวมกันทําหนาท่ีประกาศธรรมลํ้าลึกความเช่ือ 
ประกอบพิธีกรรมและใหบริการแกประชาคมดวยความเปนหนึ่งเดียวกับมุขนายก  โดยมีเปาหมาย
เพ่ือมุงสูอาณาจักรพระเจาในวาระสุดทาย  ภารกิจของบาทหลวง ในฐานะศาสนบริกรของพระเจา
ในคริสตศาสนจักร จึงเปนการเตรียมการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตเจาและทําใหเปนจริง
ในขณะปจจุบัน 

เพื่อจะสามารถเรียนรู รูจัก ติดตามพระเยซูคริสตเจา และถูกสงเพ่ือการรับใชในงานของ
การเปนพยานถึงขาวดีแหงความรอดพน จําเปนท่ีจะตองไดรับการเตรียมตัว ฝกฝน อบรม และ 
มีประสบการณในชีวิต เพื่อปฏิบัติดวยความม่ันใจ วางใจและเปนสุขใจ จึงวิเคราะหหลักการ และ
มิติของอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ดังนี้  (ไชโย  กิจสกุล, 2549: 13 – 15 อางใน วุฒิชัย   
อองนาวา, 2552) 

1) หลักการ 
1.1) พระคริสตเจา (สงฆสูงสุดและนายชุมพาบาลท่ีดี) 

 หลักการสําคัญของงานดานการศึกษาอบรมผู เตรียมตัวเปนบาทหลวง คือ   
“พระคริสตเจา”  การศึกษาอบรมดังกลาว จึงตองมีพระคัมภีรเปนศูนยกลางและเขามาเกี่ยวของ
โดยตรง เปนตนพระวรสาร ซ่ึงเปนพระวาจาของพระเจา เปนการเผยแสดงพระคริสตเจาและ 
พระประสงคของพระองคใหเราทราบ  จําเปนและสําคัญยิ่งยวดท่ีจะตองสรางความสัมพันธสวนตัว
กับพระองค และถายทอดประสบการณความชื่อศรัทธาในพระองคลงสูชีวิตของผูรับการอบรม 
ในชีวิตจริงแตละวัน  ผูใหการอบรมจะตองชวยใหผูรับการอบรมมีประสบการณพระเจาในชีวิต 
โดยการสัมผัสธรรมลํ้าลึกปสกาของพระองค นั่นคือยอมรับ “ความตาย” พรอมกับพระคริสตเจา 
ในปญหาความยากลําบากตางๆในชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนความหมายของ “ความรัก” ตอพระเจา  
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ตอคริสตศาสนจักรของพระองค และตอพระเจาในเพื่อนพ่ีนอง  และจะไดสัมผัส  “การกลับคืนชีพ” 
พรอมกับพระองคในเหตุการณเหลานั้น  โดยการเห็นคุณคาและความหมายใหมของชีวิต  นี่คือ 
การเติบโตในชีวิตแหงความเช่ือศรัทธาในฐานะคริสตชนและในวิถีชีวิตของการการเปนศาสน- 
บริกรของคริสตศาสนจักร 

1.2)  คริสตศาสนจักร 
นอกจากจะรูจักพระคริสตเจาท่ีเปนหลักการสําคัญของงานศึกษาอบรมผูเตรียมตัว

เปนพระสงฆคาทอลิก โดยทางชีวิตแหงความเช่ือศรัทธาซ่ึงสวนบุคคลแลว  เรายังรูจักพระองคได
อีก โดยทางคําสอนของคริสตศาสนจักร เปนตนแนวทางจากเอกสารของสภาสังคายนาวาติกันคร้ัง
ท่ี 2  โดยเฉพาะ “Optatam Totius”  ดังตัวอยางจากสามเณราลัยแสงธรรม (ไมระบุป อางใน ไชโย  
กิจสกุล, 2549: 13 – 15 อางใน วุฒิชัย  อองนาวา, 2552) ไดนําแนวคิดและคําสอนจากเอกสาร
ดังกลาว มาสรุปเปนแนวทางการอบรมวา  

“สามเณราลัยแสงธรรมจะใหการอบรมสามเณร  โดยจะพยายามใหผูรับการอบรม
สัมผัสธรรมลํ้าลึกปสกา ในสภาพชีวิตประจําวัน ใหสามเณรคนพบความหมายของชีวิตในมิติทาง    
ความเชื่อศรัทธาของตน และโดยอาศัยชีวิตกลุมในการเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจา การเขา
รวมพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อใหผูรับการอบรมฝกการเปดมิติชีวิตไปสูการเปนพยาน และการประกาศ
องคพระคริสตในทามกลางสังคมปจจุบัน” 

2) มิต ิ
พระสันตะปาปา ยอนห ปอล ท่ี 2  ในเอกสาร Pastores Dabo Vobis (1992) ไดกลาวถึง

องคประกอบพื้นฐานสําคัญ 4 ประการเพ่ือจัดการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง สูการเปน 
“ผูอภิบาลที่ดี” ของคริสตศาสนจักร อันแสดงถึงมิติชีวิตบาทหลวง ศาสนบริกรของพระเจาใน 
คริสตศาสนจักร ซ่ึงมีลักษณะเปนเอกภาพและเปนบูรณาการสูชีวิตผูรับการอบรม ไดแก 

(1) มิติดานความเปนมนุษย  (Human Formation) : พื้นฐานชีวิตผูอภิบาล 
มิติดานความเปนมนุษย เปนพื้นฐานของการอบรมดานอ่ืนๆ พระสงฆไดรับการ

เรียกมาใหเปนภาพลักษณท่ีมีชีวิต (Living Image) ของพระเยซูคริสต สงฆและผูอภิบาล  ดังนั้น 
ชีวิตพระสงฆตองสะทอนถึงคุณสมบัติ ความดีงาม ความสมบูรณขององคพระคริสต   

การอบรมจึงตองชวยพัฒนาผูรับการอบรมใหเปนบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะจิตใจดีงาม 
เอ้ืออาทร เขาใจผูอ่ืน  มีคุณธรรมขั้นพื้นฐานตางๆ เชน ความจริงใจ ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบ 
ความเสียสละ ความยุติธรรม ความรอบคอบ ความอดทนอดกล้ัน  วุฒิภาวะในดานความสัมพันธ 
กับผูอ่ืน เร่ืองเพศและความรัก (Affective Maturity) การรูจักประมาณตน ฯลฯ  
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(2) มิติดานจิตวิญญาณ (Spiritual Formation) : หัวใจของชีวิตผูอภิบาล 
  มิติดานจิตวิญญาณ ถือเปนหัวใจของการศึกษาอบรม   เนื่องจากผูรับการอบรม
ไดรับการเรียกมาใหพยายามเจริญชีวิตตามแบบอยางองคพระเยซูคริสต (Configuration to Christ) 
จึงจําเปนท่ีผูรับการอบรมแตละคน ตองมีความสัมพันธอยางลึกซ้ึงและมีประสบการณตรงกับผูท่ี
เขาติดตาม คือ พระเยซูคริสต 
  การอบรมดานจิตวิญญาณ เปนการชวยใหผูรับการอบรมมีความสัมพันธท่ีลึกซ้ึง
กับองคพระเยซูคริสต ผูทรงเปนนายชุมพาบาลท่ีดี และชวยผูรับการอบรมใหมอบชีวิตของตน
ภายใตการนําของพระจิตเจา ดวยทาทีของบุตรตอพระบิดาเจา และมีความผูกพันอยางไววางใจ 
ในคริสตศาสนจักร  (John Paul II, 1992: 45) 
  อบรมใหเติบโตในการดําเนินชีวิตตามแบบอยางขององคพระคริสตในความ
ศักดิ์สิทธ์ิ เติบโตในความรักของผูอภิบาลที่บริการและรับใชผูอ่ืน 
  อบรมใหเจริญชีวิตตามคําแนะนําพระวรสาร กลาวคือ การถือโสดเพื่ออาณาจักร
พระเจา ความยากจนและความนอบนอมเช่ือฟง  เปนชีวิตแหงความรักและอุทิศตนอยางสมบูรณ 
เพ่ือรับใชพระเจาและเพื่อนมนุษย อบรมใหเติบโตดานชีวิตภาวนา 

(3) มิติดานสติปญญา (Intellectual Formation) : เคร่ืองมือสูชีวิตผูอภิบาล 
  มิติการอบรมดานสติปญญา (การศึกษา) เปนเคร่ืองมือชวยใหการปฏิบัติหนาท่ีได
บังเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงคของชีวิต คือการอภิบาลและการประกาศขาวดีแหงการชวยให 
รอดพนขององคพระเยซูคริสต 
  การศึกษาในแขนงวิชาตางๆ ท่ีครอบคลุมเกี่ยวของกับชีวิตการเตรียมตัวเปนผู
อภิบาล โดยเฉพาะการศึกษาดานปรัชญา และเทววิทยา  ตามระบบและหลักสูตรการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยแสงธรรม  ท่ีรับผิดชอบการศึกษาอบรมดานสติปญญา  อันเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ผูรับการอบรมสูชีวิตผูอภิบาลที่มีคุณภาพ     

(4) มิติดานการอภิบาลและเผยแผธรรม (Pastoral Formation) :  การอภิบาลและเผยแผ
ธรรม เปนเปาหมายของชีวิตผูอภิบาล 
  งานอภิบาลและการเผยแผธรรมเปนเปาหมายของการศึกษาอบรมของผูเตรียมตัว
เปนพระสงฆคาทอลิก  การอบรมทุกดานตองมุงชวยใหผูรับการอบรมเปนผูอภิบาลและผูประกาศ 
ท่ีดีตามแบบอยางองคพระคริสต  มีความชิดสนิทสัมพันธในความรักกับองคพระคริสตนายชุมพา-
บาลที่ดี มีความรอนรนและอุทิศตนเสมอในการรับใชพระเจาและเพื่อนพ่ีนอง 

ดังนั้น  การอภิบาลและเผยแผธรรม  จึงถือเปนเปาหมายสําคัญในการท่ีจะ  
“ถูกสงไปเพื่อรับใช” อุทิศตนเพื่อการเปนสักขีพยานในสังคมมนุษยปจจุบัน เพ่ือนําความหวังและ
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พระเมตตาของพระเจามายังทามกลางมนุษย ชวยเหลือ เปนกําลังใจ แนะนําและปลดปลอยมนุษย
ใหเปนอิสระท้ังทางดานรางกายและจิตใจ นําสันติสุขท่ีแทจริงกลับคืนมาในใจของเพ่ือนมนุษย  
(ประชาชาติ  ปรีชาวุฒิ, 2550: 7) 

เปาหมายของชีวิตบาทหลวงในคริสตศาสนา คือ การเปนผูอภิบาลท่ีดีตามแบบอยาง
พระเยซูคริสตเจา ดวยใจรอนรน อุทิศตน และมีความต้ังใจจริงท่ีจะติดตามองคพระเยซูคริสตเจา 
พระอาจารยในคุณคาสูงสุดท่ีตนเองไดตอบรับการเชื้อเชิญจากพระเจา ดวยความรับผิดชอบ  โดยมี
พระเยซูคริสตเจาเปนศูนยกลางชีวิตและดําเนินชีวิตตามแบบอยางของพระองค ดังนั้น สุขภาวะชีวิต
บาทหลวง จึงตองสอดคลองกับเปาหมายชีวิต คือ การเปน  “ผูอภิบาลท่ีดี”  อาศัยการหลอเล้ียงชีวิต
ของตนในความสัมพันธกับพระเจา โดยดําเนินชีวิตเปนหมูคณะกาวเดินไปดวยกันในความสัมพันธ
แบบชุมชนคริสตชน (Communion) สมาชิกแตละคนของกลุมมีบทบาทในการชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึง
กันและกันใหกาวหนา เติบโตในวิถีชีวิตสูการเปนบาทหลวง ดวยจิตตารมยความรักแบบพระวรสาร 
โดย 

1)  ความสํานึกรวมในความรับผิดชอบของทุกคนตอกันและกัน เพื่อเปาหมาย
ชีวิตผูอภิบาล 

2)  การอุทิศตนเพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ในการกาวเดินไปสูเปาหมาย 
คือชีวิตผูอภิบาล 

 

ดังท่ี สภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  (1965) ในเอกสาร Presbyterorum Ordinis (1965)  
สรุปความไดวา  เพื่อบรรลุถึงจุดหมายในการอภิบาลสัตบุรุษ คือ ฟนฟูจิตใจในคริสตศาสนจักร  
เผยแผขาวดีไปท่ัวโลก และทําการติดตอเจรจากับโลกทุกวันนี้ สภาสังคายนาขอเรงเราบาทหลวง
ท้ังหลายใหใชอุปกรณอันเหมาะสม ท่ีคริสตศาสนจักรแนะนําพยายามทําตัวใหยิ่งวันยิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
ข้ึนเสมอ ความศักดิ์สิทธ์ินั้นจะทําใหบาทหลวงเปนเครื่องมือท่ียิ่งวันยิ่งเหมาะสมเพื่อทํารับใช
ประชากรของพระเจาท้ังหมด  และเสนอวิธีการตาง ๆ สําหรับชวยชีวิตของพระสงฆ  ไดแก   
การสงเสริมบํารุงชีวิตฝายวิญญาณการศึกษาและความรูเร่ืองอภิบาลสัตบุรุษ  บาทหลวงตองไดรับ
คาตอบแทนอยางยุติธรรม และการต้ังเงินกองกลางกับการจัดการประกันสังคมสําหรับบาทหลวง  
สอดคลองกับ  เคลาดิโอ  ฮูมส  (2009)  ในประกาศสมณกระทรวงเพ่ือพระสงฆ โอกาสปพระสงฆ 
สรุปความไดวา คริสตศาสนจักรคาทอลิกภูมิใจ รัก  ใหเกียรติและปล้ืมปติในพระสงฆ (บาทหลวง)  
อาศัยการดําเนินชีวิตของพวกทาน แตสถานการณปจจุบันของสังคม ทําใหบาทหลวงตองเผชิญหนา
กับสถานการณท่ีเปนปญหาอยางหนักหนวง ตามสภาพสังคมปจจุบัน จึงควรคํานึงถึงสถานภาพ
และการดูแลเอาใจใสตอบาทหลวงในดานตางๆ อยางครบถวน 
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จึงสรุปไดวา บาทหลวงเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักรท่ีพระเจาทรงเลือกสรรเปน
พิเศษและผานการรับรองจากคริสตศาสนจักรใหปฏิบัติภารกิจของพระเยซูคริสตเจาโดยตรง    
ในการประกาศขาวดีแหงความรอด 

บาทหลวง มีสถานภาพเปน “สงฆ” อันเปนผลสืบเนื่องจากการที่พระเยซูคริสตเจาทรง
แตงตั้งสานุศิษยใกลชิด 12 ทาน (อัครสาวกท้ังสิบสอง) ใหอยูกับพระองคอยางใกลชิดและ 
ถูกสงออกไปประกาศขาวดีแหงความรอดโดยมีนักบุญเปโตรเปนหัวหนาและบรรดาอัครสาวกได
ถายทอดมายังผูสืบตําแหนงของพวกทาน5  ตอมา บรรดาผูสืบตําแหนงของอัครสาวกในรุนตอ ๆ มา
ไดแตงตั้งศาสนบริกรสงฆและสังฆานุกรใหเปนผูชวยในภารกิจการประกาศขาวดีแหงความรอด 
และคอย ๆ พัฒนาสูการเปนศาสนบริกรสงฆในปจจุบัน โดยมีบทบาทหนาท่ีในการประกาศสอน 
การทําใหศักดิ์สิทธ์ิ (การประกอบพิธีกรรม) และการปกครองดูแลคริสตชน ดําเนินชีวิตตามแบบ
พระเยซูคริสตเจาดวยการถือโสด ยากจนและนบนอบเช่ือฟงผูใหญของคริสตศาสนจักร (มุขนายก
และพระสันตะปาปา) 
 

5. การอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทย 
การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนพระสงฆของคริสตศาสนจักรคาทอลิก มีการจัดสถานท่ี

เฉพาะท่ีเรียกวา “สามเณราลัย”6 (Seminary)  สถานที่ เนื้อหา วิธีการและผูใหการอบรม ตองมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณแหงยุคสมัย (เกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช อางถึงใน  
เชาวฤทธ์ิ  สาสาย, 2550: 3)   

การอบรมผูเตรียมเปนพระสงฆคาทอลิกในประเทศไทยแบงไดสามระดับ  ไดแก  
สามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก)   สามเณราลัยกลาง (บานเณรกลาง) และ สามเณราลัยใหญ   
(บานเณรใหญ)  ท้ังนี้ มีการเตรียมความพรอมกอนเขาสู “ระบบสามเณราลัย” ของผูรับการอบรม
ตองมีพื้นฐานจากบุคคลในครอบครัว  โรงเรียน วัดและชุมชนคริสตชน ท่ีปลูกฝงความเช่ือศรัทธา

                                                           
5ไดแกบรรดามุขนายก ภายใตการนําของมุขนายกแหงโรม (พระสันตะปาปา) กลาวคือ พระสันตะปาปาเปน
ประมุขของคริสตศาสนจักรสากล และบรรดามุขนายกเปนประมุขในคริสตศาสนจักรทองถิ่น ไดรับการแตงต้ัง
จากมุขนายกแหงโรมและดําเนินภารกิจที่เปนหน่ึงเดียวกับมุขนายกแหงโรม (พระสันตะปาปา)  คริสตศาสนจักร
คาทอลิกจึงใหความเคารพแกพระสันตะปาปา ในฐานะประมุขสูงสุดของคริสตศาสนจักรสากล  
6 รายละเอียดเกี่ยวกับสามเณราลัยในประเทศไทย ผูเขียนเสนอใหศึกษาไดจากสารนิพนธของบาทหลวงธีรพล  
กอบวิทยากุล เรื่อง “สามเณราลัย  (บานเณร) ในประเทศไทย (มิสซังสยาม) ที่ทานจัดทําขณะศึกษาหลักสูตร 
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม  สารนิพนธดังกลาวมีเก็บไวสําหรับศึกษาคนควา 
ที่หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม (หองสารสนเทศและการวิจัย พระคารดินัล ไมเก้ิล มีชัย  กิจบุญชู). 
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และแบบอยางชีวิต เปนการเตรียมเด็กใหสํานึกถึงการเรียกของพระเจา ตอบรับการเช้ือเชิญของ
พระองค ผานทางบุคคล สภาพแวดลอมแบบคาทอลิก ภายใตการรับรองของพระสงฆเจาอาวาส 

สามเณราลัยซ่ึงเปนสถาบันศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนพระสงฆคาทอลิก ในประเทศไทย
แบงไดสามระดับ กลาวคือ (ไชโย  กิจสกุล, 2549: 13)   

1) สามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก) 
สามเณราลัยเล็ก  เปนสถาบันสําหรับจัดการศึกษาอบรมที่ครอบคลุมตั้งแต ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 รวมท้ังการอบรมพิเศษ 1 – 2 ปกอนเขาสามเณราลัย
กลาง โดยมีจุดประสงคเพื่อรับการฝกอบรมบมนิสัยใหเปนผูท่ีมีศรัทธาในพระเจาตามวุฒิภาวะของ
เขา พรอมท้ังคุณธรรมตางๆ อบรมใหเขามีระเบียบวินัย มีจิตใจเอ้ืออาทร เปนผูท่ีสามารถดําเนินชีวิต
รวมกับคนอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  มีการจัดต้ังสามเณราลัยเล็กประจําเขตสังฆมณฑลตางๆ 
ท่ีมีความพรอมในการจัดการศึกษาอบรมดังกลาว 

2) สามเณราลัยกลาง (บานเณรกลาง) 
สามเณราลัยกลาง  เปนสถาบันจัดการศึกษาอบรมท่ีตอเนื่องจากสามเณราลัยเล็ก   

โดยใช 1 ป เพื่อการพัฒนาความเช่ือศรัทธา  การมีประสบการณชีวิตในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการใช
เวลาเพ่ือไตรตรองพิจารณาชีวิตตนเองวาเหมาะสมกับการตอบรับจากพระเจาสูการเปนพระสงฆ
คาทอลิกหรือไม   สามเณาลัยกลางของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปจจุบันมีเพียงแหง
เดียว คือ สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

3) สามเณราลัยใหญ (บานเณรใหญ) 
สามเณราลัยใหญ เปนสถาบันการศึกษาอบรมข้ันสุดทาย ใชเวลาอยางนอย 8 ป  

เพื่อพัฒนาชีวิตดานวุฒิภาวะ ชีวิตภายใน สติปญญาและงานอภิบาล เพื่อความพรอมสูการเปน
พระสงฆคาทอลิกตอไป สามเณราลัยใหญของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ปจจุบัน 
มีเพียงแหงเดียว คือ สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ดังนั้น การศึกษาอบรมสูการเปนพระสงฆคาทอลิกของคริสตศาสนจักรคาทอลิกไทย  
จึงมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสัมพันธและตอเนื่อง จากครอบครัว สูสามเณราลัยระดับตางๆ  
สอดคลองสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ในเอกสาร Optatam totius (1965) ท่ีใหแนวทางวาตอง
จัดการอบรมอยางเหมาะสมกับอายุ อุปนิสัยและข้ันพัฒนาตรงกับหลักจิตวิทยาอันดีและถูกตอง 
โดยมีผูใหการอบรมคอยแนะนํา และบิดามารดาใหความรวมมือเปนอยางดี และอยาละเลยใหผูรับ
การอบรมมีโอกาสไดประสบการณในชีวิตมนุษยตามสมควร และใหเขามีความสัมพันธกับ
ครอบครัวตามปกติ  (1965: 3)  ดังนั้น สาระสําคัญของการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนพระสงฆ
คาทอลิก คือ การจัดการศึกษาอบรมเพื่อใหผูรับการอบรมมีความพรอมในการเปนศาสนบริกรของ



 

 

- 37 - 

คริสตศาสนจักร  ภายใตการดูแล รับผิดชอบของผูเกี่ยวของ ตั้งแตระดับผูนําคริสตศาสนจักร  ผูให
การอบรม ผูรับการอบรม และบิดามารดา บุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพลสําคัญตอการศึกษา
อบรมดังกลาว 

จากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ทําใหเขาใจวา การศึกษาอบรม 
ผูเตรียมตัวเปนพระสงฆคาทอลิกในประเทศไทย  ดําเนินไปอยางมีทิศทาง มีระบบ แนวทางท่ี
ชัดเจน และการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามบริบทของการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนพระสงฆ
คาทอลิก ตามแนวทางของคริสตศาสนจักร ภายใตการดูแล เอาใจใสจากสภาพระสังฆราชคาทอลิก 
ประเทศไทย 

แมการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนพระสงฆคาทอลิกจะแบงเปนระดับตางๆ แตก็เปน
เอกภาพ  แตละระดับการศึกษาอบรม เปนการจัดการศึกษาอบรมท่ีเกื้อหนุน และเตรียมความพรอม
สูระดับการศึกษาอบรมท่ีสูงข้ึน จากสามเณราลัยเล็ก สูสามเณราลัยกลางและสามเณราลัยใหญ 
 

ตอนท่ี 3 การอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิกในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย 

คริสตศาสนาเร่ิมเขามาในประเทศไทย หรือสยามมากกวา 400 ป ผลงานและกิจการงาน
ตางๆ ของบรรดามิสชันนารีท่ีไดเขามาเผยแผคริสตศาสนามีอยูมากมาย หนึ่งในบรรดากิจการท่ี
บรรดามิสชันนารีไดกระทํา คือ การตั้งสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง หรือท่ีเรียกวา  
“สามเณราลัย” หรือ “บานเณร” นั่นเอง  (ธีรพล  กอบวิทยากุล, 2535: 1) 
 

1. ความเปนมาของคริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) ในประเทศไทย 
ธีรพล  กอบวิทยากุล (2006 อางใน วุฒิชัย  อองนาวา, 2549: 150 - 153) ไดสรุปความ

เปนมาของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกไววา   มีจุดเร่ิมตนดวยการเดินทางเขามาในสยามของ
ชาวโปรตุเกส7ใน ค.ศ.1511 ภายใตการนําของอัลฟองโซ อัลบูรเคิรก  ผูแทนกษัตริยโปรตุเกส 
ท่ีเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรอยุธยา โปรตุเกสจึงเปนชนยุโรปกลุม
แรกท่ีมาถึงประเทศไทย ตอมาชาวโปรตุเกสไดรับอนุญาตใหเร่ิมงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม 
โดยมีมิสชันนารีสองทานแรกท่ีมาถึงสยาม คือ บาทหลวงเยโรนิโม ดา ครูส และบาทหลวงเซบาส-
ติอาว ดา กันโต ท้ังสองเปนนักบวชคณะโดมินิกัน มาถึงสยามใน ค.ศ.1567 ตอมามีมิสชันนารี 

                                                           
7 มหาอํานาจของยุโรปในสมัยน้ันมีสองชาติ ไดแก โปรตุเกสและสเปน  ทั้งสองชาติไดรับมอบหมายหนาที่
ประกาศคริสตศาสนาจากพระสันตะปาปาแกดินแดนที่ยังไมรูจักคริสตศาสนา. 
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คณะอ่ืนๆ เขามาอีกคือ คณะฟรังซิสกัน คณะเอากุสติเนียน และคณะเยสุอิต ในชวงระหวางค.ศ.
1582 – 1767  

ตอมา พระสันตะปาปาเกรโกร่ีท่ี 158  ทรงกอต้ังสมณกระทรวงเผยแพรความเช่ือใน 
ค.ศ.1622 นับเปนเหตุการณท่ีมีความสําคัญตองานประกาศศาสนาคริสตในประเทศไทยอยางยิ่ง 
โดยสมณกระทรวงฯ จะรับภาระในการเผยแผคริสตศาสนาทั้งหมด พระสันตะปาปาทรงแตงต้ัง 
“ผูแทนพระสันตะปาปา” และสงผูแทนเดินทางไปยังดินแดนตางๆ ท่ัวโลก  ผูแทนพระสันตะปาปา
ท่ีถูกสงตัวมาในดินแดนภาคตะวันออกไกลไดแก มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต  มุขนายก 
ฟรังซัว ปลลือ ซ่ึงเปนผูนําคณะมิสชันนารีชาวฝร่ังเศส ซ่ึงจะตองไปทํางานในประเทศจีนและ
เวียดนาม บรรดามิสชันนารีชาวฝร่ังเศสกลุมนี้สังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (M.E.P.) 
ซ่ึงกอตั้งข้ึนในค.ศ.1660    บรรดามิสชันนารีเดินทางมาดวยความยากลําบาก มิสชันนารี ชุดแรก 17 
ทานท่ีออกเดินทางมาในคร้ังนั้น มาถึงอยุธยาเพียง 9 ทาน เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเดินทาง 
และยังไมสามารถเขาไปในประเทศจีนและเวียดนามได เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนศาสนาคริสต
ในสองประเทศดังกลาว ในเวลานั้น ท้ังหมดจึงพักคอยอยูท่ีกรุงศรีอยุธยาในค.ศ.1662 - 1664 
ขณะเดียวกัน มีการประชุมเร่ืองการประกาศคริสตศาสนาในหมูมิสชันนารีท่ีอยุธยา หลังจากประชุม
ดังกลาว  พวกทานตกลงจะเร่ิมงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม ในชวงนั้นอยูในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ ซ่ึงมีนโยบายเปดประเทศตอนรับคนตางชาติ เพื่อติดตอในดานการคาและการทูต คริสต
ศาสนามีความเจริญกาวหนาอยางมากในชวงสมัยนี้ สามารถตั้งสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง (สามเณราลัย) สรางโบสถ ประกาศศาสนาไดอยางเสรี มีคนท่ีสนใจและสมัครเขาเปนคริ
สตชนมากข้ึน จนพระสันตะปาปาฯ ทรงกอต้ังและรับรองเขตปกครอง (มิสซังสยาม) ในค.ศ.1674 
โดยมีมุขนายก ลาโน เปนประมุของคแรก แตทวาในชวงรัชสมัยตอมา เกิดการเบียดเบียนศาสนาข้ึน 
ทําใหการประกาศศาสนาหยุดชะงักไป และเหตุผลจากการมีมิสชัน-นารีเขามาทํางานไมมาก ทําให
งานเผยแผคริสตศาสนาไมคอยเกิดผลมากนัก จนกระท่ังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ีสองในค.ศ.1767 

คริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) เร่ิมฟนตัวอีกคร้ังในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน 
หลังจากทรงกอบกูเอกราชแลว ไดพระราชทานท่ีดินเพื่อสรางวัดใหกับมิสชันนารีและคริสตชน 
ท่ีกลับเขามาในราชอาณาจักร ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคยังทรง
ตอนรับมิสชันนารีอยางดี เพราะพระองคตองการเร่ิมติดตอสัมพันธกับตางประเทศ และสนับสนุน
เร่ืองการคาขายกับประเทศตาง ๆ เหมือนกับท่ีเคยเปนมาแตกอน  จากน้ีเปนตนมา คริสตศาสนา 
ในสยามคอยๆ เจริญเติบโตข้ึน ทีละเล็กทีละนอย มีโบสถและจํานวนคริสตชนเพิ่มมากข้ึน ท้ัง 

                                                           
8 ดํารงตําแหนงประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวางค.ศ. 1921 – 1923. 
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คริสตชนชาวสยามเอง คริสตชนท่ีมีเช้ือสายโปรตุเกส คริสตชนชาวเขมร ชาวญวน และชาวจีน  
การเพิ่มข้ึนของจํานวนคริสตชนและงานเผยแผคริสตศาสนา ประกอบกับอาณาเขตของมิสซังสยาม
อันกวางใหญไพศาลที่ยากตอการเดินทาง ในค.ศ.1841 พระสันตะปาปาฯ ทรงแบงมิสซังสยาม
ออกเปน 2 เขตปกครอง คือ มิสซัง “สยามตะวันตก” ประกอบดวยสิงคโปร มะละกา ปนัง มะริด 
และทวาย อยูในการปกครองของมุขนายกกูรเวอรซี และมิสซัง “สยามตะวันออก” ซ่ึงหมายถึง
ประเทศสยามน้ัน อยูในการปกครองของมุขนายกปลเลอกัว  

มุขนายกปลเลอกัว เปนมุขนายกท่ีเฉลียวฉลาด มีความรูลึกซ้ึงในศาสตรและศิลปแขนง
ตางๆ  มีความรูภาษาบาลีและภาษาไทยอยางแตกฉาน  ดวยความสัมพันธอันดี ท่ีทานมีตอ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สงผลใหคริสตศาสนจักรในมิสซังสยามเจริญกาวหนาไป
พรอม ๆ การเปดประเทศติดตอกับชนชาติยุโรปมากข้ึน มีการทําสนธิสัญญาทางการคาและ
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชนชาติตาง ๆ มากมาย   งานประกาศศาสนาในแผนดินสยามตอง
ถือวาเปนหนี้บุญคุณของมุขนายกปลเลอกัว ทานอุทิศตัวเองอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ตอบสนอง
ความตองการของประชากรพระเจา ทานไดสรางวัดหลายแหงในมิสซังสยาม จิตตารมณในการเผย
แผคริสตศาสนาของทาน ความเขาใจอันถองแทในวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณของคนไทย 
มีความสําคัญอยางมากตอการวางรากฐานการเผยแผคริสตศาสนาใหลึกซ้ึงและเขมแข็งข้ึน เปนตน 
งานดานอภิบาล การเทศนสอน งานดานสังคม และการใหการศึกษา  

งานท่ีมุขนายกปลเลอกัวไดเร่ิมตนไว จะเกิดผลในสมัยตอมา นั่นคือ สมัยมุขนายก 
ดือปองด และสมัยมุขนายกหลุยส เวย เปนชวงเวลาของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทานไดเร่ิมสง 
มิสชันนารีไปเผยแผคริสตศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเปนจุดกําเนิดมิสซังภาคอีสานใน
ปจจุบัน เวลานั้นมีคริสตชนจํานวนกวา 23,600 คน โบสถจํานวนมากมาย  สถาบันอบรมผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง (สามเณราลัย) และนักบวชคณะตางๆ หลายแหง  

มุขนายกเวย คิดถึงโครงการประกาศศาสนาในภาคเหนือของสยาม แตสภาพแวดลอม  
ความจําเปนในดานวัตถุ และบุคลากร ซ่ึงมีอยูนอย งานนี้จึงบรรลุผลในชวงสมัยมุขนายกแปรรอส 
(ค.ศ. 1909-1947)  มิสซังสยามขยายตัวมากข้ึน บรรดามิสชันนารีถูกสงไปทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม 
เชียงราย และลําปาง ในสมัยนี้คริสตศาสนาแพรกระจายไปท่ัวทุกภาคของสยาม ใน ค.ศ.1930 มีการ
แบงทางภาคใตกลายเปนมิสซังราชบุรี ภายใตการดูแลของคณะซาเลเซียน มิสซังจันทบุรีกอต้ังใน 
ค.ศ.1944  มิสซังเชียงใหมกอต้ังใน ค.ศ.1960     ในสมัยนี้และตอมาในสมัยมุขนายกหลุยส โชแรง  
มีคณะนักบวชอีกมากมายเขามาทํางานดานตาง ๆ ในประเทศไทย เชน คณะอุรสุลิน คณะคารแมล 
คณะซาเลเซียน คณะพระมหาไถ คณะสงฆพระหฤทัยแหงเบธาราม คณะลาซาล คณะเยสุอิต  
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คณะคามิลเลียน คณะศรีชุมพาบาล ฯลฯ รวมถึงคณะนักบวชใหม ๆ อีกมากมายท่ีเขามาในประเทศ
ไทยในสมัยตอมา นอกน้ันยังมีความต่ืนตัวในเร่ืองกิจการฆราวาสแพรธรรม การกอตั้งคณะกิจการ
แพรธรรมตาง ๆ มากมายอีกดวย 

คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเจริญเติบโตข้ึนผานทางบรรดามุขนายก 
บาทหลวง  มิสชันนารี และครูสอนศาสนาท่ีทํางานอยางกระตือรือรน ทําใหงานเผยแผคริสตศาสนา
เติบโตกาวหนามากข้ึน สมณกระทรวงเผยแพรความเช่ือเห็นวา ถึงเวลาแลวท่ีจะสถาปนา 
พระฐานานุกรมคริสตศาสนจักรในประเทศไทย ดังนั้นในค.ศ.1965 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
และอัครสังฆมณฑลทาแร - หนองแสง ไดรับการสถาปนาข้ึน  

ปจจุ บันประเทศไทยแบงการปกครองเปน  10 เขตปกครอง  (สังฆมณฑล)  คือ  
1). อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  2) สังฆมณฑลราชบุรี  3) สังฆมณฑลจันทบุรี 4) สังฆมณฑล
เชียงใหม  5) สังฆมณฑลนครสวรรค  6) สังฆมณฑลสุราษฎรธานี  7) อัครสังฆมณฑลทาแร- 
หนองแสง  8) สังฆมณฑลอุบลราชธานี  9) สังฆมณฑลอุดรธานี และ10) สังฆมณฑลนครราชสีมา   
แตละสังฆมณฑลมีมุขนายกท่ีไดรับการแตงต้ังจากพระสันตะปาปา เปนประมุขประจําสังฆมณฑล  
และประมุขสังฆมณฑลมีอํานาจหนาท่ีในเขตสังฆมณฑลของตน (ข้ึนตรงกับพระสันตะปาปา)  
และจะรวมกันบริหารปกครองคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแล
ของ  “สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”9  (Catholic Bishops Conference 
of Thailand)   โดยมีสํานักงานศูนยกลางอยูท่ี เลขท่ี 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120  
 

2. แนวคิด และความเปนมาของการจัดตั้งสามเณราลัยในประเทศไทย 
ธีรพล  กอบวิทยากุล  (2535) อธิบายแนวทางของคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส 

(M.E.P.) ในการเผยแผคริสตศาสนา โดยนํานโยบายจากสมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อ กลาวคือ 
การสงเสริมและเรงเราใหมีบาทหลวงในทองถ่ิน (พระสงฆพื้นเมือง) เพื่อทํางานเผยแผคริสตศาสนา
ในประเทศของตนเอง โดยมาชวยงานมิสชันนารีในการประกาศคริสตศาสนา และทีละเล็กทีละ
นอย ก็จะไปแทนท่ีบรรดามิสชันนารีท่ีมาจากตางประเทศในอนาคต 

                                                           
9ในประเทศไทยสมาชิกสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกประเทศไทย ประกอบดวยมุขนายกประจํา 
สังฆมณฑลรวมกับตัวแทนพระสันตะปาปาประจําประเทศไทย (เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย) 
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ดวยเหตุนี้ มิสชันนารีจึงถือเปนหนาท่ีสําคัญอยางยิ่งยวดในการจัดต้ังสถาบันอบรมผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวง (สามเณราลัย/บานเณร) ข้ึนในประเทศไทย  โดยใชคําวา “วิทยาลัยกลาง” 
หรือ “วิทยาลัยท่ัวไป” (General College) 

สอดคลองกับ เอกชัย  ชินโคตร (2551) อธิบายวาต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผนดินของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช ใน พ.ศ. 2203 บรรดามิสชันนารีชาวฝร่ังเศส คณะมิสซังตางประเทศ
แหงกรุงปารีส ไดเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยา ไดรับพระบรมราชานุญาตใหเขามาเผยแผศาสนา 
สมเด็จพระนารายณไดพระราชทานท่ีดินใหแกคณะบาทหลวง ท่ีพระนครศรีอยุธยา และ
พระราชทานส่ิงของสําหรับสรางวัด คณะบาทหลวงไดจัดสรางวัด สรางบาน และใน พ.ศ. 2208 ได
สรางโรงเรียนสามเณรข้ึน ไดช่ือวา “วิทยาลัยท่ัวไป” (General College) มีลักษณะเปนโรงเรียน
สามัญสําหรับเด็กชาย เพื่อใหการศึกษาแกเยาวชนในกรุงศรีอยุธยา มีช่ือตามพงศาวดารวา 
“โรงเรียนสามเณร” (สุพรรณี กาญจนัษฐิติ, 2507: 13 อางใน เอกชัย  ชินโคตร, 2551) เพื่อให
การศึกษาอบรมเยาวชนใหเปนบาทหลวงเพื่องานเผยแผศาสนา 

ซ่ึง ธีรพล  กอบวิทยากุล (2535: 13) อธิบายวา “วิทยาลัยกลาง” หรือ “วิทยาลัยท่ัวไป”  
คือ บานเณร หรือสามเณราลัย อันเปนสถานท่ีอบรมและผลิตพระสงฆพื้นเมือง สําหรับรองรับงาน
เผยแผคริสตศาสนาในประเทศของตนเอง ถือเปนผลงานช้ินสําคัญของบรรดามิสชันนารีคณะมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส ท่ีพยายามทํากิจการนี้ดวยความรัก ความพยายาม ความอดทน ตั้งใจและ
ซ่ือสัตยตอหนาท่ีในการประกาศคริสตศาสนา ตามท่ีไดรับมอบหมายจากพระสันตะปาปา 

แมจะพบปญหาและอุปสรรคในการประกาศคริสตศาสนาในประเทศไทยหลายคร้ัง  
แตส่ิงท่ีพบอยูเสมอ คือ สามเณราลัย หรือการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงไมเคยถูกละเลย ไมวา
จะดวยวิธีการ รูปแบบหรือสถานท่ี ท้ังภายในและนอกประเทศไทย 

สามเณราลัยท่ีคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีสจัดต้ังข้ึน มีการจัดระบบการอบรม
และพัฒนาการตามลําดับ มีการยายสถานท่ีจัดต้ังสามเณราลัยท้ังในประเทศไทยและตางประเทศ 
ตามสถานการณและความเหมาะสม ท้ังจากสถานการณทางการเมือง และความสะดวกใน 
การจัดอบรม  เร่ิมตนจากสามเณราลัยท่ีอยุธยา หรือวิทยาลัยกลาง (วิทยาลัยทั่วไป) มีช่ือวา  
“สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ” ในราว ค.ศ. 1665  การท่ีอยุธยาไดรับเลือกเปนท่ีตั้งสามเณราลัย 
เนื่องจากในชวงนั้น อยุธยาเปนจุดศูนยกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ตอมาในราวเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1765 ไดยายไปต้ังท่ีจันทบุรี เนื่องจากภัยสงคราม 
จากพมา และในเดือนธันวาคมปเดียวกัน จึงยายไปท่ีฮอนดัต ในเวียดนาม ภายหลังในเดือนธันวาคม 
ค.ศ. 1769 จึงไดยายไปตั้งท่ีวีรัมปตนัมในอินเดีย และไดปดลงช่ัวคราว เม่ือปลาย ค.ศ. 1783 จึงเปด
ดําเนินการอีกคร้ังท่ีปนัง  (ธีรพล  กอบวิทยากุล, 2535: 113) 
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การจัดต้ังสามเณราลัยท่ีปนัง เนื่องจากสถานการณในประเทศไทยไมเอ้ืออํานวยตอการ
จัดการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง สงผลใหบรรดามิสชันนารีจึงยายสามเณราลัยสําหรับการ
อบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงพื้นเมืองไปท่ีปนัง   

แมวาสามเณราลัยจะถูกปดตัวลงในประเทศไทย แตทวา ความต้ังใจและเจตนารมณ 
ของบรรดามิสชันนารีท่ีทํางานประกาศคริสตศาสนาในประเทศไทย ยังคงดําเนินการฟนฟู 
สามเณราลัยข้ึนมาใหมในประเทศไทย  ท่ีกรุงเทพฯ เรียกวา “บานเณรซางตาครูส” ในราว ค.ศ. 
1772  (ธีรพล  กอบวิทยากุล, 2535: 113) ตอมา ราว ค.ศ. 1822 ไดยายสถานท่ีไปอยูบริเวณใกลๆ 
วัดอัสสัมชัญ จึงไดช่ือวา “บานเณรอัสสัมชัญ” 

ราว ค.ศ. 1872 ไดยายไปท่ีบางชาง สมุทรสงคราม เรียกวา “บานเณรพระหฤทัยแหง 
พระเยซู” ตอมา ราว ค.ศ. 1919 บานเณรบางชางซ่ึงแตเดิมเปนท้ังบานเณรใหญและบานเณรเล็ก  
จึงมีสถานภาพเปนเพียงบานเณรเล็กเทานั้น โดยสามเณรใหญจะถูกสงไปท่ีบานเณรใหญปนัง 
ประเทศมาเลเซีย หรือท่ีบานเณรใหญปรอปกันดา กรุงโรม จนถึง ค.ศ. 1972 คริสตศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยงดการสงสามเณรใหญไปปนังและโรม เนื่องจากมีการเปด “สามเณราลัย-
แสงธรรม” ซ่ึงเปนสามเณราลัยใหญของคริสตศาสนจักรประเทศไทย จวบจนปจจุบัน 

 
3. สามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก) ในประเทศไทย 
การจัดต้ังสามเณราลัยเพื่ออบรมผูเตรียมเปน “บาทหลวงคนไทย” หรือ “พระสงฆ

พื้นเมือง” สําหรับการประกาศคริสตศาสนาในประเทศไทย  แตเดิมครอบคลุมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงในทุกระดับ กลาวคือ เปนท้ังสามเณราลัยเล็ก (บานเณรเล็ก) และสามเณราลัยใหญ  
(บานเณรใหญ)  โดยเฉพาะในระยะเร่ิมตนของการต้ัง “วิทยาลัยกลาง” หรือ “วิทยาลัยท่ัวไป”  
ท่ีอยุธยา ไมไดมีการแยกแยะวาเปนสามเณราลัยเล็กหรือสามเณราลัยใหญ แตมีลักษณะเปนสถาบัน
อบรมสําหรับผูเตรียมเปนบาทหลวง 

บางคร้ังมีการแยกระดับการอบรมเปนสามเณราลัยเล็ก  จากนั้นสงไปท่ีสามเณราลัย
ใหญ  ดังเชน ในชวงท่ีมีการต้ังสามเณราลัยท่ีบริเวณวัดอัสสัมชัญ หรือบานเณรอัสสัมชัญ ในสมัย
นั้นเปนการฝกอบรมสามเณรเล็ก แลวสงไปบานเณรใหญท่ีปนัง (ธีรพล  กอบวิทยากุล, 2535: 73) 
ในขณะเดียวกัน บางชวงเวลา เนื่องจากความไมสะดวกในการสงไปปนัง จึงจัดใหมีการอบรม
รวมกันไปเลยในประเทศไทย หรือสลับกันไปมาตามสถานการณท่ีผันผวน เนื่องจากภาวะสงคราม 
หรือสถานการณทางการเมืองเปนพิเศษ  แนวคิดเชนนี้ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่องครอบคลุมท้ัง
การจัดอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงท่ีสามเณราลัยบางชางดวย 



 

 

- 43 - 

บานเณรพระหฤทัย บางชาง ถือเปนบานเณรประจํามิสซังไทยเปนแหงแรก ยอมมีศักดิ์
และสิทธ์ิเปนบานเณรแม สรรพวิทยาการและวิวัฒนาการตางๆ ถือกําเนิดและเร่ิมตนจากท่ีนี่ท้ังส้ิน 
(ธีรพล  กอบวิทยากุล,  2535: 94) จนตอมา ความเจริญกาวหนาของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย 
ท่ีแบงเขตปกครองเปนสังฆมณฑลตางๆ ไดเปดบานเณรเล็กของตนข้ึน สวนสังฆมณฑลท่ียังไม
พรอมหรือมีสามเณรเล็กไมมากพอท่ีจะเปดบานเณรเองได ก็ใหสามเณรของตนไปรับการอบรม
รวมกับบานเณรของสังฆมณฑลอ่ืนๆ  

จวบจนปจจุบัน (ค.ศ. 2010) สามเณราลัยเล็กสําหรับการอบรมบาทหลวงพ้ืนเมืองใน
ประเทศไทย ไดแก (ส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2009)   

1) สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา ชลบุรี 
2) สามเณราลัยแมพระฟาติมา ทาแร สกลนคร 
3) สามเณราลัยแมพระนิรมล ราชบุรี 
4) สามเณราลัยนกับุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม 
5) สามเณราลัยคริสตประจักษ อุบลราชธานี 
6) สถานฝกธรรมสันติราชา อุดรธานี 
7) สามเณราลัยเล็กจอหน – ปอล นครสวรรค 
8) บานอบรมสามเณรดอมินกิ พาน เชียงราย 
9) สามเณราลัยนกับุญเปาโล นครราชสีมา 

 
4. แนวการศึกษาอบรมของสามเณราลัยเล็กในปจจุบัน 
หลักการ แนวทางการบริหารจัดการของสามเณราลัยเล็กตางๆ ในประเทศไทย  

อยูภายใตคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก ในสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิก ประเทศไทย ไดจัดทําคูมือสามเณรเล็ก โดยเรียบเรียงจากธรรมนูญการฝกอบรม
สามเณร ค.ศ. 2000 ไดกําหนดวัตถุประสงค คุณสมบัติและระเบียบวินัยโดยทั่วไปของสามเณราลัย-
เล็ก ดังนี้  

1) วัตถุประสงค 
ในเอกสาร “คูมือสามเณรเล็ก” เรียบเรียงจากธรรมนูญการฝกอบรมสามเณร  

ค .ศ .  2000 ไดกลาวถึงวัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินชีวิตในสามเณราลัยเล็ก  ดังนี้ 
(คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก, 2000: หมวดท่ี 1 - 4) 

(1) สามเณราลัยเล็ก เปนสถาบันท่ีจัดต้ังข้ึนโดยมีจุดมุงหมายใหการฝกอบรม
เยาวชนชายท่ีจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ข้ึนไป มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีแนวโนม



 

 

- 44 - 

ท่ีอยากจะเปนพระสงฆในอนาคต ท้ังนี้ การอบรมมุงท่ีจะใหเยาวชนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเหลานัน้ 
ไดแลเห็นกระแสเรียกของตนใหชัดเจนยิ่งข้ึน อีกท้ังสรรพพรอมท่ีจะตอบสนองตอกระแสเรียก
ดังกลาว เพื่อบรรลุเปาหมายของการเปนพระสงฆ ท่ีเพียงพรอมดวยคุณสมบัติท้ังฝายกายและฝายจิต 

(2) การดําเนินชีวิตในสามเณราลัย มุงเนนจิตตารมณครอบครัว โดยเจริญชีวิตเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกันบนพ้ืนฐานแหงความรัก ความเขาใจและความไววางใจตอกัน เพื่อใหสามเณร 
แตละคนไดสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยางเดนชัดยิ่งข้ึน 

(3) เพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว สามเณราลัยพึงเสริมสรางความสัมพันธอยาง
ใกลชิดในระหวางผูใหการอบรมกับตัวสามเณรเอง และระหวางบรรดาสามเณรดวยกัน ท้ังนี้ โดย
คํานึงถึงระบบและวิธีการตางๆ อันเปนประโยชน ไดแก 

ก) จัดต้ังคณะกรรมการสามเณราลัย เพ่ือสงเสริมใหสามเณรมีโอกาสรวมมือ
กับผูใหการอบรมในดานตางๆ  

ข) จัดต้ังกลุมรับผิดชอบในแขนงงานยอย 
ค) จัดกจิกรรมรวมระหวางผูใหการอบรมและบรรดาสามเณร 

นอกจากนั้น ยังกลาวอีกวา การอบรมสามเณรมีจุดมุงหมายท่ีจะใหสามเณรแตละ
คนไดทราบถึงน้ําพระทัยของพระเจา และเห็นกระแสเรียกของตนเองอยางเดนชัด และตอบสนอง
กระแสเรียกนั้น โดยนํ้าใสใจจริงตลอดเวลา 

สามเณราลัยใหการอบรมแกสามเณร เพื่อเสริมสรางคุณสมบัติตางๆ ดังตอไปนี้ 
(1)  ดานวุฒิภาวะความเปนคน  เพื่อบรรลุถึงความมีวุฒิภาวะ กลาวคือ เปนผูมี

ความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีความซ่ือสัตย จริงใจ มีการตัดสินใจท่ีถูกตองเหมาะสม มีมนุษย-
สัมพันธท่ีดี มีความสมดุลในชีวิตท้ังตอตนเองและตอบุคคลอ่ืน มีสมบัติผูดี ยอมรับความเปนจริง 

(2) ดานชีวิตจิต เพื่อใหสามเณรเห็นคุณคาในชีวิตของพระเยซูคริสตเจา โดยยึด
พระองคเปนแบบอยาง และจุดศูนยกลางในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามจิตตารมณของ
พระองค ดังนั้น ไมวาเขาจะคิด พูดหรือกระทํา ใหทําตามแบบฉบับของพระองค 

(3)  ดานสติปญญา  เพ่ือใหรูจักใชความคิดอยางมีเหตุผลและมีการตัดสินใจ 
ท่ีถูกตอง มีความสามารถที่จะศึกษาวิชาการของพระศาสนจักรช้ันสูง เขาใจเกี่ยวกับชีวิตและงาน
ของพระสงฆ หม่ันเพียรพยายามศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลา 

(4)  ดานการอภิบาลและแพรธรรม  เพื่อใหสามเณรมีจิตตารมณของการเปน 
ผูอภิบาลและแพรธรรม เจริญชีวิตรับใชผูอ่ืนดวยความรักแบบอยางของพระคริสตเจา ผูทรงเปน 
“นายชุมพาบาลท่ีดี” 
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2) คุณสมบัติผูรับการอบรม 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก (2000: หมวดท่ี 4) ได

กําหนดคุณสมบัติของผูรับการอบรมในสามเณราลัยเล็ก ดังนี้ 
ก. รับศีลลางบาป 
ข. มีความศรัทธาและความประพฤติเรียบรอย 
ค. เรียนจบช้ันประถมปท่ี 6 ข้ึนไป 
ง. การเรียนอยูในเกณฑดี (เกรดเฉล่ีย 2.5 หรือ 65 เปอรเซ็นตข้ึนไป) 
จ. บิดาและมารดารับศีลสมรสอยางถูกตอง (กรณีมีอุปสรรคใหปรึกษากับอธิการ

บานเณร หรือมุขนายกทองถ่ินเปนกรณีไป) 
ฉ. มีเจตนาถูกตองท่ีจะเขารับการอบรม 
ช. สุขภาพจิตและกายสมบูรณ ไมผิดปกตหิรือมีโรคประจําตัว 
ซ. ไดรับการรับรองจากอธิการโบสถ 

3) การดําเนนิชีวติตามกรอบของระเบียบวินยั 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก (2000: หมวดท่ี 7) ได

กลาวถึงความจําเปนของระเบียบวินัยของสามเณราลัยวา การฝกฝนอบรมจําเปนตองมีวิธีการอยูดวย 
ระเบียบวินัยของสามเณราลัยมีไวเพ่ือเปนเคร่ืองมือและแนวทางอยางหน่ึงสําหรับชวยใหสามเณร
กาวหนาและบรรลุถึงวัตถุประสงคของการฝกฝนอบรมในสามเณราลัย  เพื่อชวยอบรมสามเณรให
พรอมท่ีจะตอบสนองกระแสเรียกการเปนพระสงฆในภายหนา 

อยางไรก็ตาม เจตนารมณของระเบียบวินัยในสามเณราเล็ก มีไวเพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาบุคลิกภาพของสามเณร ใหมีความสํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบ รูจักใหเสรีภาพอยางฉลาด
รอบคอบ อีกท้ังชวยใหคอยๆ เรียนรูการปกครองตนเองเม่ือเปนผูใหญ  

ดังนั้น ระเบียบวินัยท่ีกําหนดข้ึนนั้น มีพื้นฐานอยูบนความรัก ความเขาใจและ
ความไววางใจตอกัน โดยมีความรูเร่ืองเสรีภาพอยางถูกตองดวย ระเบียบวินัยท่ีกําหนดข้ึนจะไดรับ
การพิจารณาปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยูสมํ่าเสมอ ใหเหมาะสมกับสภาพการณการเปล่ียนแปลง
ท้ังหลาย 

นอกจากนั้น ยังกลาวอีกวา สามเณราลัยเปนเหมือนครอบครัวใหญ การจะอยู
ดวยกันไดดีนั้น จําเปนตองมีระเบียบวินัย ครอบครัวศักดิ์สิทธ์ิท่ีนาซาเร็ธ ควรเปนครอบครัวตัวอยาง
ของครอบครัวสามเณราลัย มีแมพระและนักบุญยอแซฟเปนตัวอยางของบรรดาผูใหการอบรม มี
พระกุมารเยซูเปนตัวอยางของบรรดาสามเณร เพ่ือจะไดเจริญชีวิตกาวหนาอยางดีตอหนาพระเปน
เจาและตอหนาเพื่อนมนุษยดวย 
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เม่ือถือวาทุกคนรวมเปนครอบครัวเดียวกันในสามเณราลัยและยึดครอบครัว
ศักดิ์สิทธ์ิเปนตัวอยางแลว ขอใหสามเณรสํานึกเสมอถึงหนาท่ีท่ีจะตองทําใหสามเณราลัยเปน
สถานท่ีท่ีสงบสุข มีบรรยากาศที่ดี อนึ่ง ทุกคนควรฝกหัดใหคุนเคยกับการปฏิบัติหนาท่ีประจําวัน
ของตนตามระเบียบวินัย ดวยความเช่ือและความรักตอพระเปนเจาอยางจริงใจ มิใชทําเพียงเพราะ
ความกลัวหรือเห็นแกผูใหการอบรมเทานั้น 

สามเณราลัยเล็ก ยังตองกําหนดใหมีการประเมินชีวิตสามเณร ท้ังนี้ เพื่อจะไดทราบ
ถึงความกาวหนาในกระแสเรียกของสามเณรแตละคน และการประเมินชีวิตสามเณร ควรกระทํา
อยางสมํ่าเสมอโดยคณะผูใหการอบรม  เพื่อใหการประเมินชีวิตสามเณร  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  สามเณราลัยพึงจัดใหมีระบบระเบียนสะสมของสามเณรแตละคนเก็บไวเปน
หลักฐาน (คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก, 2000: หมวดท่ี 4) 

จึงกลาวไดวา วัตถุประสงคและแนวทางการอบรมในสามเณราลัยเล็กของคริสต-
ศาสนจักรในประเทศไทย เปนการจัดระบบการอบรมเพ่ือพื้นฐานการดําเนินชีวิตคริสตชนอยางมี
คุณภาพ มีการดําเนินชีวิตเปนหมูคณะดวยวิถีชีวิตคริสตชน มุงใหสามเณรดําเนินชีวิตตามคุณคา
พระวรสาร เพื่อปลูกฝงคุณธรรมตางๆ อันเปนพื้นฐานสําหรับชีวิตพระสงฆ ตามแบบอยางของ 
พระคริสตเจา เนนใหสามเณรแกไขส่ิงท่ีบกพรองในชีวิตใหดีข้ึน ท้ังนี้โดยอาศัยพื้นฐานของความ
รักและความเขาใจซ่ึงกันและกัน ในระหวางผูใหการอบรมและผูรับการอบรม  (คณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อสามเณราลัยและกระแสเรียก, 2000: หมวดท่ี  4) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและคุณลักษณะ
ท่ีจําเปนตอการพัฒนาชีวิตสูการตอบสนองการเรียกของพระสูการเปนบาทหลวงตอไปในอนาคต 

จึงกลาวไดวา การศึกษาอบรมสูการเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกไทย  
จึงมีลักษณะเปนกระบวนการท่ีสัมพันธและตอเนื่อง จากครอบครัว สูสามเณราลัยระดับตางๆ  
สอดคลองกับสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2  ในเอกสาร Optatam  totius (1965: 3)  ใหแนวทางวา
ตองจัดการอบรมอยางเหมาะสมกับอายุ อุปนิสัยและข้ันพัฒนาตรงกับหลักจิตวิทยาอันดีและถูกตอง 
โดยมีผูใหการอบรมคอยแนะนํา และบิดามารดาใหความรวมมือเปนอยางดี และอยาละเลยใหผูรับ
การอบรมมีโอกาสไดประสบการณในชีวิตมนุษยตามสมควร และใหเขามีความสัมพันธกับ
ครอบครัวตามปกติ  ดังนั้น สาระสําคัญของการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง คือ การจัดการ
ศึกษาอบรมเพ่ือใหผูรับการอบรมมีความพรอมในการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร  ภายใต
การดูแล รับผิดชอบของผูเกี่ยวของ ตั้งแตระดับผูนําคริสตศาสนจักร  ผูใหการอบรม ผูรับการอบรม 
และบิดามารดา บุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพลสําคัญตอการศึกษาอบรมดังกลาว 
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ภาคผนวก 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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                            ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรวิทยาลัยแสงธรรม 
รวมกับ 

สามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เร่ือง  บทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณราลัยเล็ก 
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

 
คําชี้แจง     1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและความเขาใจของ 

 ผูปกครองเก่ียวกับบทบาทตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณรา   
 ลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย  การตอบแบบสอบถามน้ี
จะไมสงผลใด ๆ ตอกระแสเรียกของสามเณร แตจะใชเพื่อเปนขอมูลสําหรับ
การศึกษาคนควาเทานัน้ 

2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 7 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง 
 ตอนท่ี 3 บทบาทท่ัวไปของผูปกครอง 
 ตอนท่ี 4 บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรม 
 ตอนท่ี 5 บทบาทดานการศึกษา 
 ตอนท่ี 6 บทบาทดานสังคม 

ตอนท่ี 7 บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ) 
3. ผูตอบแบบสอบถามน้ีไดแก ผูปกครองของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงใน 

       สามเณราลัยเล็ก ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
     4. โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความหรือเติมคําลงในชองวางท่ี 
                                กําหนดตามความเปนจริง 
     5. แบบสอบถามฉบับนี้พิมพท้ังดานหนาและดานหลังของกระดาษโปรดตอบ  
                               คําถามท้ังสองหนากระดาษใหครบทุกขอ 

6. ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางหรือเติมคําตอบในชอง หนาขอความท่ีตรงกับ
ความเปนจริง 
1. อายุของทาน  ....................  ป 
2. อาชีพของทาน ................................................. 
3. วุฒิสูงสุดทางการศึกษา (    ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี   

(    ) 2. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
(    ) 3. ปริญญาโท หรือเทียบเทา 
(    ) 4. ปริญญาเอก หรือเทียบเทา 

4. มีความเกีย่วของกับสามเณรในฐานะเปน  
(    ) 1. บิดา (    ) 2. มารดา  (    ) 3. อ่ืนๆ ระบุ.................................. 

5. สถานภาพสมรส (    ) 1. อยูดวยกัน 
   (    ) 2. แยกกนัอยูเพราะทํางานคนละท่ี 
   (    ) 3. หยาราง 
   (    ) 4. ฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต 
6. ศาสนา  (    ) 1. คาทอลิก (    ) 2. พุทธ  (    ) 3. อ่ืนๆ ระบุ.................................. 
7. สังกัดสังฆมณฑล (    ) 1. จันทบุรี 

(    ) 2. เชียงใหม 
(    ) 3. ทาแร-หนองแสง 
(    ) 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ..................................................   

 
ตอนท่ี 2 ขอมูลของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง 
คําชี้แจง  โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางหรือเติมคําตอบในชอง หนาขอความท่ีตรงกับ
ความเปนจริง 
1. สามเณรมีความเกีย่วของกบัทานในฐานะเปน 

(    ) 1. บุตร (    ) 2. อ่ืนๆ ระบุ
.......................................................................... 

2. สามเณรเขาบานเณรตั้งแตระดับ 
(    ) ม.1    (    ) ม.2   (    ) ม.3    (    ) ม.4   (    ) ม.5   (    ) ม.6       (    ) อ่ืนๆ.................. 
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3. ปจจุบันสามเณรกําลังศึกษาในระดับ 
(    ) ม.1   (    ) ม.2    (    ) ม.3    (    ) ม.4    (    ) ม.5   (    ) ม.6      (    ) อ่ืนๆ................. 

4. ปจจุบันอยูบานเณรเปนเวลา ..................................... ป 
 
ตอนท่ี 3  บทบาททั่วไปของผูปกครอง 
คําชี้แจง  ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเร่ืองตาง ๆ เหลานี้หรือไม โปรดทํา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง

ตาง ๆ ตอไปน้ีหรือไม 
ปฏิบตั ิ

ไมได
ปฏิบตั ิ

ขอเสนอแนะ 

 
1. การดูแลหาอาหาร เคร่ืองนุงหม 
 

   
 

 
2. การดูแลยามเจ็บไขไดปวย 
 

   
 

 
3. การสังเกตและควบคุมพฤติกรรมใหดําเนินไปอยาง 
    ถูกตองในสถานภาพการเปนสามเณร 
 

   

 
4. แนะนําใหใชเวลาตามความถนัด 
 

   
 

 
5. สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

   
 

 
6. การมีความสัมพันธท่ีดีดวยความรัก ความอบอุน 
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ตอนท่ี 4  บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรม 
คําชี้แจง  ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเร่ืองตาง ๆ เหลานี้หรือไม โปรดทํา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง

ตาง ๆ ตอไปน้ีหรือไม 
ปฏิบตั ิ

ไมได
ปฏิบตั ิ

ขอเสนอแนะ 

 
1. การปลูกฝงใหเล่ือมใสในศาสนาประจําชาติ 

 

   

 
2. การปลูกฝงใหมีความเช่ือและความศรัทธาใน
ศาสนาท่ีตนนบัถืออยู 
 

   

 
3. การสงเสริมใหปฏิบัติตามคําส่ังสอนของศาสนา 
 

   

 
4. การสงเสริมใหเขารวมพิธีกรรมของศาสนา
สมํ่าเสมอ 
 

   

 
5. การสงเสริมใหปฏิบัติตามระเบียบของบานเณร 
 

   

 
6. คอยใหคําช้ีแนะเม่ือไมเขาใจคําสอนของศาสนาหรือ
ระเบียบของบานเณร 
 

   

 
7. คอยตักเตือนเม่ือเหน็วามีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
กับการเปนสามเณร 
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ตอนท่ี 5  บทบาทดานการศึกษา 
คําชี้แจง  ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเร่ืองตาง ๆ เหลานี้หรือไม โปรดทํา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง

ตาง ๆ ตอไปน้ีหรือไม 
ปฏิบตั ิ

ไมได
ปฏิบตั ิ

ขอเสนอแนะ 

1. รับผิดชอบจัดใหไดรับการศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ 
 

   

2. สนับสนุนใหศึกษาในวิชาชีพท่ีชอบเพ่ือเปนพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

   

3. สงเสริมใหใชความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชใน 
ชีวิตประจําวัน 
 

   

 
ตอนท่ี 6  บทบาทดานสังคม 
คําชี้แจง  ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเร่ืองตาง ๆ เหลานี้หรือไม โปรดทํา
เคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริง 
ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง

ตาง ๆ ตอไปน้ีหรือไม 
ปฏิบตั ิ

ไมได
ปฏิบตั ิ

ขอเสนอแนะ 

 

1. อบรมส่ังสอนเพ่ือใหมีความสามารถในการปรับตัว
ใหเขากับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมได 

 

   

 

2. สอนใหมีมารยาทในสังคม 
 

   

 

3. ใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได เปนท่ียอมรับของ
สังคม 
 

   

 

4. อบรมส่ังสอนระเบียบ ขอบังคับของสังคม 
 

   



 - 79 - 

ตอนท่ี 7  บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ) 
คําชี้แจง  ทานเห็นดวยหรือไมวาบทบาทของผูปกครองท่ีมีตอสามเณรขณะอยูในบานอบรมควรเปน
ดังท่ี 
               กลาวดังตารางขางลางนี้โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
ในขณะท่ีสามเณรอยูในบานเณร ทานไดปฏิบัติในเรื่อง

ตาง ๆ ตอไปน้ีหรือไม 
ปฏิบตั ิ

ไมได
ปฏิบตั ิ

ขอเสนอแนะ 

 
1. การใหความรูสึกมั่นคงปลอดภัย 

 

   

 
2. การสรางความรูสึกเจริญเติบโตดวยความเปนมิตร 
 

   

 
3. มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพื่อใหเกิดความสัมพันธท่ี
เหนยีวแนน 
 

   

 
4. สรางความภูมิใจกับสถานภาพของตนเองกับ
ครอบครัว 
 

   

 
5. ปลูกฝงใหสามารถควบคุมตนเองได 
 

   

 
6. การใหกาํลังใจเพ่ือใหสามารถตอสูและมีกําลังใจใน
การดํารงชีวิตในสังคมได 
 

   

 
 

ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้
เม่ือตอบแบบสอบถามเสร็จแลวโปรดมอบใหสามเณรนํากลับมาสงยงับานเณรในตอนเปดเทอม 
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1.  หัวหนาโครงการ 
บาทหลวงวุฒชัิย  อองนาวา  

การศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยแสงธรรม  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  วิทยาลัยแสงธรรม  (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
 อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร 
หนาท่ีอ่ืนๆ 
 อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
 อาจารยพเิศษ พระคริสตธรรมลูเธอร 
ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน 
  - ศาสนาคริสต  (พ.ศ. 2549) 

- ปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2550) 
 ตํารา 
  - ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2552) 

หนังสือ 
มนุษย ภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550) 

 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (2552) 

  - การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (2552) 
- การพัฒนากระบวนทัศนทางปรัชญาโดยอาศัยการฝกปฏิบัติการเขียนบทความ 

ตามหัวขอท่ีกาํหนดในรายวชิาปรัชญาเบ้ืองตน (2553) 
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

- การศึกษาวิชาปรัชญาในวทิยาลัยแสงธรรม : พื้นฐานสูความเขาใจมิตทิางคริสต
ศาสนาและบริบทสังคมไทย  (2552) 
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2. ผูรวมวิจัย 
อาจารยพีระพฒัน  ถวิลรัตน 

การศึกษา 
 ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวทิยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
 รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
 
3. ผูรวมวิจัย 

อาจารยทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
 นักวจิัย ศูนยวจิัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม 
การศึกษา 

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยแสงธรรม 
ปริญญาโท   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
                       กาญจนบุรี 

ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
                        - การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ันสัญญาของ

คูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 2550-2551) 
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 2551-  
2552) 
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวมวิจัย,  
พ.ศ. 2551) 

 

 
 



สรุปสาระสําคญัของงานวิจัย 
เร่ือง 

บทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก 
ในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

(Parents’ s Roles in  Catholic Priestly Formation in minor seminary 
of Catholic Church in Thailand) 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปน
ผูปกครองของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัคร
สังฆมณฑลทาแร-หนองแสงท่ีอยูในสามเณราลัยประจําปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน เก็บ
รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ผูปกครองสามเณรอยูในชวงอายุ 41-50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ

เกี่ยวของกับสามเณรในฐานะเปนบิดา สถานภาพสมรส คือ อยูดวยกัน นับถือศาสนาคาทอลิก อยูใน
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  

2. สามเณรเขาบานเณรตั้งแตระดับ ม.1 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ ม.3 และอยูบานเณรมา
เปนเวลา 3 ป  

3. บทบาทท่ัวไปของผูปกครองท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การสังเกตและควบคุมพฤติกรรม
ใหดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม รองลงมาคือเร่ืองการใหความรักความอบอุน และ
สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สวนบทบาทท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก การดูแลยาม
เจ็บไขไดปวย รองลงมาคือเร่ืองการดูแลหาอาหาร เคร่ืองนุงหม  

4. บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การสงเสริมใหเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาและคอยตักเตือนเม่ือออกนอกลูนอกทาง สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ 
ไดแก การปลูกฝงใหเล่ือมใสในศาสนาประจําชาติ  

5. บทบาทดานการศึกษาท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สงใหไดเลาเรียนศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ รองลงมาคือสงเสริมใหใชความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สวนบทบาท 
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ท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก สนับสนุนใหศึกษาในวิชาชีพที่ชอบเพ่ือเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพในอนาคต  

6. บทบาทดานสังคมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สอนใหมีมารยาทในสังคม รองลงมาคือให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนท่ียอมรับของสังคม สวนบทบาทท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก 
อบรมส่ังสอนเพ่ือปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมได  

7. บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ) ท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สรางความภูมิใจกับ
สถานภาพของตนเองกับครอบครัวและการใหกําลังใจเพ่ือใหสามารถตอสูและมีกําลังใจในการ
ดํารงชีวิตในสังคมได สวนบทบาทท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพื่อ 
ใหเกิดความสัมพันธท่ีเหนียวแนนและปลูกฝงใหสามารถควบคุมตนเองได  
 
คําสําคัญ :   1) บทบาทผูปกครอง  2) การอบรม  3) บาทหลวง  

4) สามเณราลัยเล็ก  5) คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
 
 

ABSTRACT 
Keywords 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ครอบครัวเปนหนวยสังคมท่ีเล็กท่ีสุด แตสําคัญท่ีสุด เนื่องจากครอบครัวมีบทบาทในการ
เล้ียงดูอบรมส่ังสอนและถายทอดคุณคา วัฒนธรรมใหแกสมาชิกในครอบครัว ถาเด็กไดรับการเล้ียง
ดูอยางเพียงพอ เหมาะสมตามวัย ผูเล้ียงดูใหความรัก ความอบอุน ความเขาใจ ความปลอดภัยและ
เสริมสรางสุขนิสัย เด็กก็จะเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ มีความมั่นใจ อารมณดี 
แทบจะกลาวไดวาผูใหญในปจจุบันเปนเชนไรลวนเปนผลจากการเล้ียงดูอบรมส่ังสอนในวัยเด็ก
ท้ังส้ิน ครอบครัวจึงเปนเบาหลอหลอมท่ีสําคัญท่ีสุดของทุกคน 

การอบรมที่สืบเนื่องจากครอบครัว คือ โรงเรียนหรือสถาบันการอบรมศึกษา นับไดวาเปน
บานหลังท่ีสองของเด็กๆ เม่ือเด็กเติบโตข้ึนนอกจากการอบรมเล้ียงดูจากครอบครัวจําเปนตองไดรับ
การอบรมศึกษาท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและวิถีการดําเนินชีวิตในสังคม  

ศาสนา ในฐานะเปนสถาบันสําคัญอยางหนึ่งของสังคม ยอมมีระบบการศึกษาอบรม  
เพ่ือเตรียมบุคลากรใหมีความพรอมตอการปฏิบัติหนาท่ีเผยแผหลักธรรมคําสอนในศาสนา จึงตอง 
มีระบบการศึกษาอบรม ภายใตประสบการณของแตละศาสนาท่ีเหมือนและตางกันไป 



 - 73 - 

คริสตศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญตอการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรสูการเปน 
ศาสนบริกรอยางตอเนื่อง  มีการจัดระบบและสถาบันการศึกษาอบรมสูการเปนศาสนบริกรอยาง
จริงจัง มีท้ังแนวทางที่เปนสากล ภายใตหนวยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการประยุกตใหเขากับ
ชุมชนทองถ่ิน  โดยเฉพาะการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ซ่ึงถือเปนศาสนบริกรสําคัญใน
คริสตศาสนจักรคาทอลิก ในภารกิจการปกครองดูแลชุมชน การประกอบพิธีกรรมและการประกาศ
เผยแผคําสอน  (ไชโย  กิจสกุล, 2549: 12-13 อางในวุฒิชัย  อองนาวา, 2552) 

การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิก มีการจัดสถานท่ี
เฉพาะท่ีเรียกวา “สามเณราลัย” (Seminary)  สถานที่ เนื้อหา วิธีการและผูใหการอบรม ตองมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณแหงยุคสมัย (เกรียงศักดิ์  โกวิทวานิช อางถึงใน เชาว
ฤทธ์ิ  สาสาย, 2550: 3)  การอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงคาทอลิกในประเทศไทยมีสามระดับ ไดแก 
สามเณราลัยเล็ก   สามเณราลัยกลางและ สามเณราลัยใหญ    

สามเณราลัยเล็ก หมายถึง การศึกษาอบรมต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 6 รวมท้ังการอบรมพิเศษ 1 – 2 ปกอนเขาสามเณราลัยกลาง โดยมีจุดประสงคเพื่อรับการ
ฝกอบรมบมนิสัยใหเปนผูท่ีมีศรัทธาในพระเจาตามวุฒิภาวะของเขา พรอมท้ังคุณธรรมตางๆ อบรม
ใหเขามีระเบียบวินัย มีจิตใจเอ้ืออาทร เปนผูท่ีสามารถดําเนินชีวิตรวมกับคนอ่ืนในสังคมไดอยางมี
ความสุข  สามเณราลัยกลาง  คือ การศึกษาอบรมท่ีตอเน่ืองจากสามเณราลัยเล็ก  โดยใช 1 ป เพื่อการ
พัฒนาความเช่ือศรัทธา  การมีประสบการณชีวิตในรูปแบบตางๆ รวมท้ังการใชเวลาเพื่อไตรตรอง
พิจารณาชีวิตตนเองวาเหมาะสมกับการตอบรับจากพระเจาสูการเปนบาทหลวงหรือไม  (ไชโย  กิจ
สกุล, 2549: 13 อางในวุฒิชัย  อองนาวา, 2552) และสามเณราลัยใหญ เปนสถาบันการศึกษาอบรม
ข้ันสุดทาย ใชเวลาอยางนอย 8 ป เพื่อพัฒนาชีวิตดานวุฒิภาวะ ชีวิตภายใน สติปญญาและงาน
อภิบาล เพื่อความพรอมสูการเปนบาทหลวงตอไป 

ดังนั้น การศึกษาอบรมสูการเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกไทย จึงมีลักษณะ
เปนกระบวนการท่ีสัมพันธและตอเนื่อง จากครอบครัว สูสามเณราลัยระดับตางๆ  สอดคลองสภา
สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ในเอกสาร Optatam  totius (1965: 3)  ใหแนวทางวาตองจัดการอบรม
อยางเหมาะสมกับอายุ อุปนิสัยและข้ันพัฒนาตรงกับหลักจิตวิทยาอันดีและถูกตอง โดยมีผูใหการ
อบรมคอยแนะนํา และบิดามารดาใหความรวมมือเปนอยางดี และอยาละเลยใหผูรับการอบรม 
มีโอกาสไดประสบการณในชีวิตมนุษยตามสมควร และใหเขามีความสัมพันธกับครอบครัว
ตามปกติ  ดังนั้น สาระสําคัญของการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง คือ การจัดการศึกษาอบรม
เพื่อใหผูรับการอบรมมีความพรอมในการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร  ภายใตการดูแล 
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รับผิดชอบของผูเกี่ยวของ ตั้งแตระดับผูนําคริสตศาสนจักร  ผูใหการอบรม ผูรับการอบรม และบิดา
มารดา บุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพลสําคัญตอการศึกษาอบรมดังกลาว 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากการรับการอบรมสูการเปนบาทหลวง เปนการศึกษาอบรมแบบ
พิเศษ จึงจําเปนตองมีการศึกษาและทําความเขาใจบทบาทของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะบทบาทของ
ผูปกครองของผูรับการอบรม โดยเฉพาะการศึกษาอบรมในระดับสามเณราลัยเล็ก ท่ีผูใหการอบรม 
ผูรับการอบรมและผูปกครองตางมีบทบาทรวมกันในการศึกษาอบรมอันเปนพื้นฐานสําคัญ 
ตอการศึกษาอบรมในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป ซ่ึงมีความจําเปนตองมีการศึกษาและทําความเขาใจใน
ทิศทางเดียวกัน   

งานวิจัยนี้ตองการศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงใน
สามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ผลจากการวิจัยนี้จะทําใหผูมีสวน
เกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ไดแก ผูใหการอบรม ผูปกครองและผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวงมีความเขาใจเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทของผูปกครองท่ีมีตอการอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสน-
จักรคาทอลิกในประเทศไทยจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

2. เพื่อศึกษาความรูและความเขาใจของผูปกครองเก่ียวกับบทบาทตอการอบรมผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง 

3. เพื่อนําเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมตอยุคสมัยและบริบททางสังคมไทย 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. กลุมผูใหขอมูล ไดแก  อธิการบานอบรม ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง และผูปกครองใน 
สามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 

2.    เนื้อหาท่ีใชในการวจิัย 
2.1 บทบาทของผูปกครอง 
2.2 แนวทางการอบรมเล้ียงดูบุตร 
2.3 คูมือและระเบียบปฏิบัตปิระจําสามเณราลัยเล็ก 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
1. ไดทราบบทบาทของผ ู ปกครองอันจะนําไปสูแนวทางในการอบรมผูเตรียมตัวเปน

บาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
2. ผูปกครองมีความรูและเขาใจบทบาทของตนตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง

ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
3. สามเณราลัย ผูปกครองและผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงไดทราบแนวทางท่ีถูกตองในการ

ปฏิบัติตอผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
4. สามเณราลัยไดทราบแนวทางสําหรับสรางขอกําหนดความสัมพันธของผูปกครองและ

ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง 
 
นิยามศัพท 
 ผูปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ของผูรับการอบรมเปนบาทหลวงประจําสังฆมณฑล 

สามเณราลัยเล็ก หมายถึง สถาบันอบรมข้ันแรกของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของ 
คริสตศาสนจักร สังกัดสังฆมณฑล  

สามเณรเล็ก หมายถึง ผูรับการอบรมในสามเณราลัยเล็กสําหรับการเปนบาทหลวงประจํา
สังฆมณฑล 

สังฆมณฑล หมายถึง เขตปกครองของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ซ่ึงมีมุขนายกเปนประมุข 
และบริหารปกครองรวมกับคณะบาทหลวง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษาสําหรับข้ันตอนนี้ คือ ผูปกครองของผู เตรียมตัวเปน
บาทหลวงในสามเณราลัยเล็ก สังฆมณฑลจันทบุรี เชียงใหมและอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 
ท่ีอยูในสามเณราลัยประจําปการศึกษา 2552 กําหนดวิธีการไดมาซ่ึงกลุมผูใหขอมูลโดยการสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling) จํานวน 100 คน  

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองบทบาทของผูปกครองตอการอบรม
ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิกในสามเณราลัยเล็กของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ คือ 1) ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลของผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวง  3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทท่ัวไปของผูปกครอง  4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทดานศาสนา /  ระเบียบบานอบรม  5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทดานการศึกษา   
6) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทดานสังคม  7) ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทดานการกลอมเกลา
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จิตใจ (อารมณ) ซ่ึงมีจํานวน 100 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 3 เดือน แจกแบบสอบถาม
ไป 100 ฉบับ ไดรับกลับคืน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึง
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซ่ึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะของการวิจัย มีดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผูปกครองสามเณรอยูในชวงอายุ 41-50 ป มีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีความ

เกี่ยวของกับสามเณรในฐานะเปนบิดา สถานภาพสมรส คือ อยูดวยกัน นับถือศาสนาคาทอลิก อยูใน
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  

2. สามเณรเขาบานเณรตั้งแตระดับ ม.1 ปจจุบันกําลังศึกษาในระดับ ม.3 และอยูบานเณรมา
เปนเวลา 3 ป  

3. บทบาทท่ัวไปของผูปกครองท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การสังเกตและควบคุมพฤติกรรม
ใหดําเนินไปอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรม รองลงมาคือเร่ืองการใหความรักความอบอุน และ
สงเสริมใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สวนบทบาทท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก การดูแลยาม
เจ็บไขไดปวย รองลงมาคือเร่ืองการดูแลหาอาหาร เคร่ืองนุงหม  

4. บทบาทดานศาสนา / ระเบียบบานอบรมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก การสงเสริมใหเขารวม
พิธีกรรมของศาสนาและคอยตักเตือนเม่ือออกนอกลูนอกทาง สวนบทบาทที่ผูปกครองไมไดปฏิบัติ 
ไดแก การปลูกฝงใหเล่ือมใสในศาสนาประจําชาติ  

5. บทบาทดานการศึกษาท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สงใหไดเลาเรียนศึกษาตามการศึกษาภาค
บังคับ รองลงมาคือสงเสริมใหใชความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน สวนบทบาทท่ี
ผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก สนับสนุนใหศึกษาในวิชาชีพท่ีชอบเพ่ือเปนพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพในอนาคต  

6. บทบาทดานสังคมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สอนใหมีมารยาทในสังคม รองลงมาคือให
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดเปนท่ียอมรับของสังคม สวนบทบาทท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก 
อบรมส่ังสอนเพ่ือปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมและส่ิงแวดลอมได  

7. บทบาทดานการกลอมเกลาจิตใจ (อารมณ) ท่ีปฏิบัติมากท่ีสุด ไดแก สรางความภูมิใจกับ
สถานภาพของตนเองกับครอบครัวและการใหกําลังใจเพ่ือใหสามารถตอสูและมีกําลังใจในการ
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ดํารงชีวิตในสังคมได สวนบทบาทท่ีผูปกครองไมไดปฏิบัติ ไดแก มีสัมพันธภาพท่ีดีตอกันเพื่อให
เกิดความสัมพันธท่ีเหนียวแนนและปลูกฝงใหสามารถควบคุมตนเองได  
 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสต

ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ใหครบท้ัง 10 สังฆมณฑลเพ่ือนําขอมูลท่ีไดมา
เปรียบเทียบระบบการอบรมของแตละทองถ่ินในประเทศ 

2. ควรเปรียบเทียบบทบาทของผูปกครองตอการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยของแตละสังฆมณฑล เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผล
ตอการอบรมเล้ียงดูกับพืน้ฐานของครอบครัว 
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